
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๔๗/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

     5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๓๔  คน 

 10 

  (เนื่องจาก ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิตดิราชการ นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ คนทีห่นึ่ง  

จึงปฏิบัตหินาที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเขารวมประชมุ  15 

จํานวน ๑๖๖ ทานนะครบั ครบเปนองคประชมุแลว ผมขอเปดประชมุสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  

ครั้งที ่๔๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กอนท่ีเขาสูระเบียบวาระการประชมุ 

ผมมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชมุไดรับทราบ ดงันี ้

  เรื่องแรก ดวยนายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาติ 

ไดถงึแกอนิจกรรม เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไดกําหนดการประกอบพิธ ี20 

ทางศาสนา ณ วดัมกุฏกษัตริยาราม (ศาลา ๓) โดยจะมกีารสวดพระอภิธรรมตั้งแตวันเสารที่ ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถงึวนัศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ทุกวัน และจะมีพิธี

พระราชทานเพลิงศพในวนัเสารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ดังนั้น เพ่ือเปนเกียรติ

แกผูวายชนม ผมขอเรียนเชญิทานสมาชิกยืนขึน้เพ่ือเปนการไวอาลัยใหกบัเพ่ือนสมาชิก  

คือทานชเูกียรติ  รตันชัยชาญ เปนเวลา ๑ นาที เรียนเชญิครบั 25 

  (สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละผูที่อยูในท่ีประชุมไดยืนขึน้เพ่ือแสดงความ 

ไวอาลัย เปนเวลา ๑ นาที) 

 

 

 30 



๒ 

สนช. ๔๗         อรวรรณ  ๑/๒ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญินั่งครับ ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระนะครับ  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม 5 

  รับทราบผลการดาํเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย” 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๓ 

สนช. ๔๗         อรวรรณ  ๑/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวนัท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ รบัทราบผลการดาํเนนิการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 5 

การสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย” ตามที่ 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหกบัทานสมาชิกแลว  

  นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ผมจะขอแจงใหท่ีประชมุไดรับทราบ ซึ่งไมปรากฏ 

อยูในระเบียบวาระการประชุมคือ  

  ตามที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดลงมติเห็นชอบดวยกบัรางพระราชบญัญตั ิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. .... และ

ตอมาไดสงรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัดังกลาวไปยังคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

เมื่อวนัพุธท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใหพิจารณาวามบีทบัญญัติใดท่ีไมตรงตามเจตนารมณ 

ของรฐัธรรมนูญหรือไม โดยใหแจงความเหน็ตอประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาติภายใน ๑๐ วนั  

นับแตวันทีไ่ดรับรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญู ทั้งนี้ ตามบทบญัญตัิของมาตรา ๒๖๗ 15 

วรรคหา ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นั้น  

  เนื่องจากเมือ่วนัศุกรท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครบกาํหนด ๑๐ วนัที่คณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญจะตองแจงความเห็นมายังสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ หากเหน็วาบทบญัญตัิในราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับดังกลาว มีบทบัญญตัิใดที่ยังไมตรงตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ปรากฏวาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูมิไดมีความเหน็วารางพระราชบัญญตัิประกอบ20 

รัฐธรรมนูญฉบบัดงักลาวมีประเด็นไมตรงตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญแตประการใด จึงขอแจง 

ใหที่ประชุมไดทราบ หลังจากนี้สภาจะไดดําเนินการสงรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

ฉบับดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดจัดสงไปแลว เพ่ือใหดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนญู 

มาตรา ๘๑ ทัง้นี ้ตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ขอ ๑๓๐ วรรคหา (๒)  

  จึงขอแจงใหทีป่ระชุมไดรบัทราบ 25 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปเปนระเบียบวาระที ่๒ รบัรองรายงาน 

การประชมุ 

 30 



๔ 

สนช. ๔๗         อรวรรณ  ๑/๔ 

 

  วันนี้มีรายงานการประชุมทีผ่มจะเสนอใหที่ประชมุไดรบัรองรายงานการประชุม 

จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก 

  ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๐  วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 5 

  ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๐  วันพฤหสับดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  ซึ่งรายงานการประชุมท้ัง ๒ ฉบบัดงักลาวไดวางไวใหสมาชิกตรวจดูกอนหนานี้แลว 

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๒๙ จะมีสมาชกิทานใดขอแกไขรายงาน 

การประชมุท้ัง ๒ ครั้งหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุรับรองรายงาน 

การประชมุท้ัง ๒ ครั้งดังกลาวนะครบั จบระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ตอไปจะเปนเรื่องดวน 

  เรื่องดวนที่ ๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) 15 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๕ 

สนช. ๔๗         อรวรรณ  ๑/๕ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอรางพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มายังสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิตามความ 5 

ในมาตรา ๑๓๓ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รายละเอียดของรางพระราชบัญญตัดิังกลาว

ปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหทานสมาชิกทุกทานแลว  

  นอกจากนี้คณะรฐัมนตรียังไดนําเสนอรายงานการรับฟงความเหน็ของผูเกี่ยวของ 

และรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จากการตรากฎหมายดังกลาวมายังสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิเพ่ือใชประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู10 

แหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหกบัทานสมาชกิแลว  

จึงขอใหทานสมาชิกไดใชรายงานการรบัฟงความเห็นของผูเกี่ยวของ และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายฉบับดังกลาว ประกอบการพิจารณาทกุขั้นตอน 

ดวยนะครับ  

  ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิฉบับนี้จะมทีานรัฐมนตรชีวยวาการ15 

กระทรวงการคลัง คือนายวสุิทธิ์  ศรีสุพรรณ เปนผูเขาประชมุเพ่ือชี้แจงขอมูลประกอบการพิจารณา

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ขอเชิญทานรฐัมนตรปีระจําทีไ่ดครับ  

  (รัฐมนตรีเขาประจําที)่ 

 

          -  ๒/๑20 



๖ 

สนช. ๔๗                 ศศมิา ๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรีประจําท่ีเรียบรอย ทานสมาชิก

ครับ นอกจากนีท้านรัฐมนตรีไดขออนุญาตใหผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพ่ือรวมให5 

ขอมูลประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้จํานวน ๔ ทาน ประกอบดวย 

  ๑. นายสุวิชญ  โรจนวานิช    ผูอํานวยการสํานักงานบรหิาร 

        หนี้สาธารณะ 

  ๒. นายธีรชัย  อตันวานิช  ที่ปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้  

        สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  10 

  ๓. นายจาตรุงค  จันทรังษ  ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน  

       ธนาคารแหงประเทศไทย  

  ๔. นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ ผูอํานวยการอาวโุส ฝายการเงินและ 

       การบญัชี สายวางแผนและงบประมาณ  

       ธนาคารแหงประเทศไทย    15 

  เพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาอนุญาตนะครับ เชญิผูเขารวมชี้แจงท้ัง ๔ ทาน  

เขาหองประชมุไดครบั  

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรถีาพรอมแลว เชญิแถลงหลักการ20 

และเหตุผลของรางพระราชบัญญตัิฉบับนี้ตอที่ประชุมครับ 

  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ กระผม นายวสุิทธิ์   

ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอ 

รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตอสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ25 

เพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้  
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๗ 

สนช. ๔๗                 ศศมิา ๒/๒ 

   

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... 5 

    

 

หลักการ 

 

  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี ้ 10 

  (๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “หนี้สาธารณะ” และ “รฐัวิสาหกิจ” และเพ่ิม 

บทนิยามคําวา “ธรุกิจบริหารสินทรัพย” และ “ธรุกิจประกันสินเชื่อ” (แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๔) 

  (๒) แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกาํกับการบรหิาร 

หนี้สาธารณะ (แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๓๑) 

  (๓) แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายและ15 

กํากับการบริหารหนี้สาธารณะ กรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงตามวาระหรือพนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒) 

  (๔) แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาท่ีของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ (แกไขเพ่ิมเตมิ 

มาตรา ๓๖) 

  (๕) แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการลงทนุของกองทุนบริหารเงนิกูเพ่ือการ 20 

ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ (แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๓๖/๘ 

และยกเลิกมาตรา ๓๖/๙) 

  (๖) แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทนุบรหิารเงินกูเพ่ือการปรับ

โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๖/๑๑ 

และมาตรา ๓๖/๑๒) 25 
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เหตุผล 

 

  โดยที่สมควรกําหนดขอบเขตของนิยามคําวาหนี้สาธารณะใหมีความชัดเจน 5 

มากขึน้ โดยไมรวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน ธรุกิจบริหารสินทรัพย หรือธุรกิจ

ประกนัสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลังไมไดค้ําประกัน และหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทย 

ตลอดจนปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกาํกับการบรหิารหนีส้าธารณะ  

การปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการกรณีกรรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนงตามวาระ 

หรือพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ อํานาจหนาท่ีของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมท้ังแกไข10 

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการกองทุนบรหิารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนีส้าธารณะ  

และพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ และหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนเพื่อใหการดําเนินงาน

ของกองทุนมีความคลองตัวและมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้” 

 

  ทานประธานท่ีเคารพและทานสมาชกิผูทรงเกียรติ การบริหารหนี้สาธารณะ 15 

มีบทบาทสําคัญตอการบริหารนโยบายทางการคลังของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือเปนการสนบัสนุน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม อยางไรก็ดีในการใชบังคบักฎหมาย 

การบริหารหนี้สาธารณะที่ผานมามีขอจํากัดหลายประการ  

  ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรปรบัปรงุแกไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ

เพ่ือเสนอตอสภานติิบญัญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยสาระสําคญัของการแกไข20 

กฎหมายในครั้งนี้มี ๓ ประเด็นหลัก ดังนี ้

  ประเดน็ที่ ๑ แกไขขอบเขตการนบัหนี้สาธารณะเพ่ือใหมีความชดัเจน  

  ๑. แกไขนิยาม “หนีส้าธารณะ” โดยกําหนดใหชัดเจนวา ไมนับรวมหนี้ของ

หนวยงานภาคการเงนิ ซึ่งรวมถึงหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายการบรหิารหนี้สาธารณะแตเดมิ ซึง่กําหนดขอบเขตของหนี้สาธารณะ25 

ครอบคลุมเฉพาะหนี้เงินกูที่เกิดจากการดําเนินงานของภาคการคลังเทานัน้  

  ๒. แกไขนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” โดยตดัรฐัวิสาหกิจประเภท ค ซึ่งเปนบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากดัที่เปนบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจประเภท ก หรือ ข หรือ ก และ ข ออก 

เนื่องจากหนี้ของรฐัวิสาหกิจประเภท ค เปนหนีที้่กระทรวงการคลังไมไดค้ําประกนั และไมถือเปน  
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คอนเทนชัน ไลอะบิลิตี้ (contention liability) ที่รัฐจะตองเขาไปชําระหนีห้รือสนบัสนุนทาง

การเงิน ไมวาในทางตรงหรอืทางออม นอกจากนี้การแกไขนิยามรัฐวิสาหกิจดังกลาวยังสอดคลองกับ

นิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ตามรางพระราชบัญญัตวิินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. .... และ 5 

รางพระราชบัญญัตวิิธกีารงบประมาณ พ.ศ. .... ซึง่ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

แลว โดยไมไดนับบริษัทจํากดัหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ทีเ่ปนบริษัทลูกของรัฐวิสาหกจิดังกลาว 

เขาเปนรฐัวิสาหกิจตามนิยามใหมเชนเดียวกนั  

  ประเดน็ที่ ๒ ปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลหนี้สาธารณะเพ่ือใหมีความ

ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ โดยการปรับปรงุองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกํากับบริหาร 10 

หนี้สาธารณะ โดยเพ่ิมผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เรยีกชื่อยอวา 

สคร. เปนกรรมการเพ่ือใหการกํากบัดแูลหนี้สาธารณะของรัฐวิสาหกิจมคีวามเชื่อมโยงกับนโยบาย  

การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในภาพรวม  

   นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมเตมิอํานาจหนาที่ของสํานกังานบรหิารหนี้สาธารณะเพ่ือให 

สามารถเรียกขอมูลหนี้จากหนวยงานตาง ๆ ได รวมถึงใหมีการวิเคราะหสถานะหนีข้ององคกร15 

ปกครองสวนทองถิน่ แตหนีข้องหนวยงานภาคการเงนิทีก่ระทรวงการคลังไมไดค้ําประกนั ซึ่งไมได

ถูกรวมนับเปนหนี้สาธารณะ ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนตอการวางแผนและการกําหนดนโยบายการบรหิาร

หนี้สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  ประเดน็ที่ ๓ เปนการปรับปรุงการดําเนนิงานของกองทุนบรหิารเงินกู 

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนบริหารเงนิกู 20 

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศที่เรียกชือ่ยอวา 

“กองทนุ” นบัเปนกลไกที่มีความสําคัญในการปรบัโครงสรางหนี้ของรฐับาลทีม่ีวงเงนิที่สูง ทัง้นี ้

เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงในการบรหิารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลัง อยางไรก็ดีภายใต

กฎหมายปจจุบันไดกําหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุนไวคอนขางจํากดั จึงไดเสนอใหมกีารขยาย

กรอบการลงทุนเพื่อใหสามารถลงทนุในตราสารของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนตราสารหนี้25 

ภาครัฐทีม่ีความมัน่คงใกลเคยีงกับตราสารหนี้ของรฐับาลได โดยการแกไขกฎหมายดังกลาวจะชวย

เพ่ิมทางเลือกในการลงทนุและลดภาระตนทุนการปรบัโครงสรางหนี้ของกระทรวงการคลัง 

นอกจากนี้ยังจะมีสวนชวยในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศดวย ทานประธานที่เคารพ  

 

 30 



๑๐ 

สนช. ๔๗                 ศศมิา ๒/๕ 

 

และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมหวงัเปนอยางย่ิงวาสภาแหงนี้จะไดกรุณาพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  เพ่ือใหการบรหิารหนี้สาธารณะ 

ของกระทรวงการคลังมปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ อนัจะเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยรวมตอไป 5 

ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรไีดแถลงหลักการและเหตุผล 

ของรางพระราชบัญญตัิการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  เสนอตอทีป่ระชุมแลว 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้มทีั้งหมด ๑๕ มาตรา  10 

   ตอไปผมจะใหทานสมาชิกไดใชสิทธิอภิปราย ทานใดประสงคอภิปราย 

แสดงความจํานงเลยเพ่ือการจัดลําดับ ขณะนี้ม ี๒ ทาน นายแพทยเจตน  ศริธรานนท และ  

พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ขอคนละ ๘ นาทกีอน เชญิทานเจตน  ศริธรานนท ครับ 

   

                - ๓/๑ 15 

 

 



๑๑ 
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  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิทานประธานครับ ตามท่ีทานรัฐมนตรี 

ไดแถลงมาวาหลักการในเรือ่งนี้มีอยู ๓ ประเดน็ ผมคงไมตองทบทวน แตวาในประเดน็แรก 5 

ผมก็คดิวา ผมคงตองตั้งคําถามเพ่ือใหทานรัฐมนตรตีอบใหประชาชนท่ีรับฟงอยูทางบานใหเขาใจ 

ในรายละเอียด เพราะวาในเรื่องนีเ้ปนเรื่องที่ออนไหว ในอดีตในรัฐบาลที่ผานมาเราเคยมีหนี้ 

กองทุนฟนฟูผูกอยูกับแบงกชาตแิลวกแ็ยกออกมา ขอโทษไมไดผูกกบัแบงกชาต ิอยูที่กระทรวง 

การคลัง แลวหลังจากนัน้ก็แยกออกมาทีแ่บงกชาติ แลวก็มีปญหาเพราะวาหนี้กองทนุฟนฟูมีมาก 

แตวาจากรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้ผมก็สบายใจขึ้นท่ีวาทางรัฐบาลเองก็ยืนยันวาหนีก้องทุนฟนฟู 10 

ยังถือเปนหนี้สาธารณะอยู อันนี้เปนประเดน็แรกท่ีผมเห็นวาฟงแลวสบายใจขึ้น แตวาที่รฐับาล 

บอกวา หนี้สาธารณะควรจะครอบคลุมเฉพาะหนีเ้งนิกูท่ีเกิดจากการดาํเนนิงานของภาคการคลัง

หรือ ฟสคัล ออพเพอเรชัน (fiscal operation) เทานัน้ ไมรวมหนี้ของหนวยงานภาคการเงิน  

หรือ ไฟแนนเชียล ออพเพอเรชัน (financial operation) เนื่องจากไฟแนนเชียล ออพเพอเรชัน  

ถือเปนตวักลางในระบบเศรษฐกิจ ไมใชเพ่ือการใชจายหรือลงทุนในภาคเศรษฐกิจรองหรือ 15 

เรียล เซคเตอร (real sector) อันนี้คือเหตุผล ก็คิดวาเปนหลักการท่ีนํามาใช ยอนไปในป ๒๕๕๑  

มีการแกไขพระราชบัญญัตธินาคารแหงประเทศไทย แลวก็แบงกชาตเิปล่ียนสถานะจากรัฐวิสาหกิจ

เปนหนวยงานของรัฐ แลวกก็ระทรวงการคลังชีแ้จงวา แบงกชาตดิําเนินนโยบายการเงินในฐานะ 

ธนาคารกลางในการแกไขกฎหมายหนี้สาธารณะครัง้นี ้ไมถือหนีข้องธนาคารกลางเปนหนี้สาธารณะ 

เพ่ือใหสอดคลองกบันานาอารยประเทศ แตมบีางประเทศท่ียังถือวาหนีข้องแบงกชาติเปน 20 

หนี้สาธารณะอยู ผมก็เลยจึงตั้งคาํถามวา ประเทศเหลานั้นมกีี่ประเทศ มปีระเทศอะไรบาง แลวก็ 

ดวยเหตุผลใด ตรงนี้จะไดเกดิความชดัเจนขึ้น เพราะวาอยางที่ผมพูดไวแตแรกวา เรื่องนีเ้ปน 

เรื่องท่ีออนไหว แลวก็ในหนีข้องแบงกชาติ เนื่องจากถือเปนหนี้เงนิกู เกดิขึน้จากการออกพันธบัตร 

และดูดซับสภาพคลองของระบบการเงิน เพ่ือดําเนนินโยบายการเงินในฐานะธนาคารกลาง  

ทานประธานครับ หนี้ขณะนี้เหลือ เอฟไอดีเอฟ ๑ (FIDF1) เอฟไอดีเอฟ ๓ (FIDF3) ยอดรวม  25 

๙๐๕,๖๔๐ ลานบาท เปนหนี้สาธารณะ ไมไดรวมเปนหนี้ของแบงกชาติ แตวาขนาดที่แยกออกไป

แลวหนีข้องแบงกชาติตวัเลขลาสุดอยูที ่๔.๒๖ ลานลานบาท เปนหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทย  

ตรงนี้ก็คงจะตองใหทานรัฐมนตรหีรอืทานตัวแทนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  
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๑๒ 

สนช. ๔๗         ฐิติรตัน  ๓/๒ 

 

ชี้แจงวา รายละเอียดของหนี้แบงกชาติมาจากอะไรบาง จากพันธบตัร จากตราสารหนี ้จากเงนิฝาก

หรืออืน่ ๆ เพราะวาตวัเลขทีผ่มไดนี้ไดจากเอกสารที่สงมาใหจากกระทรวงเอง ทีนี้ในกรณีของ 

การออกพันธบัตรเพ่ือกูเงินตองจายดอกเบี้ยใหกบันกัลงทุนทั้งบุคคลและสถาบนั พอครบกําหนด 5 

ก็ตองออกพันธบตัรตอ ทีนี้กข็ึ้นกบัความเชือ่มั่นของตางประเทศหรือนกัลงทนุ ถาหากวาอนัดับ 

ความนาเชื่อถือของเราลดลงดอกเบี้ยก็สูงขึน้ เราก็มีภาระที่ตองจายดอกเบี้ยในอตัราที่แพงขึน้ 

เหลานีเ้ปนประเด็นที่ผมคิดวาจะเกี่ยวโยงกนั เพราะวาดอกเบี้ยนัน้ขึน้กับความเชื่อมั่น 

และหนี้สาธารณะ แมวาเราจะมี ฟอเรจน รีเสิรฟ (foreign reserve) สูง แตวาก็คงตองมปีจจัย 

ที่เราจะตองดไูปในหลาย ๆ ตัว ไมวาจะเปนเรื่องของการท่ี สบน. นี้มหีนาทีบ่รหิารหนี ้10 

เพ่ือใหเกิดประโยชนจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนที่เปล่ียนไปตลอดเวลา 

เพราะวาในปจจุบันนี้งบประมาณถูกตั้งไวขาดดุลตลอดมาตั้งแตรัฐบาลกอน มาถงึรัฐบาลนี ้

ก็ยังตั้งงบประมาณขาดดุลอยู และเรากร็ูวาตวัเลขหนี้สาธารณะอยูไมเกินรอยละ ๖๐ ของจีดีพี 

(GDP) ผมกแ็ยกระหวางหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนี้ของแบงกชาติออกจาก 

หนี้สาธารณะ เพราะวาหนี้สาธารณะในขณะนี้ผมไดตัวเลขมาวามีอยู ๔๕.๓๔ เปอรเซ็นตของจีดีพี 15 

หรือ ๑๗๓.๙๘ พันลานเหรยีญสหรฐั อนันีค้งเปนตัวเลขที่จะตองถามทางตวัแทนของ 

กระทรวงการคลังวา แลวตวัเลขที่แทจริงในขณะนี้เปนตวัเลขเทาไร หนี้สาธารณะ รวมถงึ 

เมื่อสักครูนี้ท่ีเปนคําถามวาหนี้ของแบงกชาติดวย ตัวเลขที่เปนอยูในขณะนีเ้ปนตวัเลขเทาไร 

เพราะวาเทาทีเ่รารับรองกนัมาในขณะนีว้า ตวัเลขอยางไรกต็าม เพราะวาจีดีพีสูงขึน้ทุกป 

ตัวเลขหนี้สาธารณะจึงไมควรจะเกนิ ๖๐ เปอรเซน็ตของจีดีพี เพราะฉะนัน้ตวัเลขหนีส้าธารณะ 20 

ที่แทจริง แตวาเมือ่เราไมไดเอาตวัเลขหนีข้องธนาคารชาติมารวมเปนตวัเลขทีเ่ทาไร แลวหนีข้อง 

แบงกชาติจะสรางความมั่นใจไดอยางไรวาไมไดเปนปญหา ไมไดเปนภาระของประเทศชาติ 

เมื่อเราแยกออกมาจากหนี้สาธารณะตามหลักการและเหตุผลขอแรกที่ทานรฐัมนตรไีดชีแ้จงมา 

  ขอที่ ๒ ในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๖๒ 

รัฐตองรกัษาวนิัยการเงนิการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพมั่นคงและย่ังยืน ตองมี 25 

กฎหมายวาดวยวนิัยการเงนิการคลังของรัฐ ในวรรคสองพูดถึงกรอบการดําเนินการทางการคลัง 

และงบประมาณ กําหนดวินยัการเงนิการคลังทั้งรายไดและรายจาย ทั้งเงนิงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณ และพูดถึงการบรหิารหนี้สาธารณะ กฎหมายท่ีวาดวยวนิัยการเงินการคลัง 
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๑๓ 

สนช. ๔๗         ฐิติรตัน  ๓/๓ 

 

คงตองออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตจริง ๆ ในกฎหมาย 

เรารอกันมา ประชาชนรอมาตั้งแตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวกร็ัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 5 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ซึ่งประกาศใชวนัที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เราคงตองรอ ถามวากฎหมาย 

ที่รอกันมาอยางยาวนานนั้นมีรางไวแลวหรือยัง แลวก็มบีทที่วาดวยหนี้สาธารณะนีอ้ยางไร 

สอดคลองกับกฎหมายฉบบันี้หรอืไม เพราะวาในกรณีนีเ้ปนส่ิงท่ีเมื่อเรามกีฎหมายวาดวยวินัย 

การเงิน การคลังแลว ผมกค็ดิวาจะทําใหประชาชนมั่นใจในเรื่องของหนี้สาธารณะ แลวก ็

เรื่องการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลนี ้ในรฐับาลตอ ๆ ไป เพราะฉะนัน้ 10 

ตรงนี้เปนความสุมเส่ียงตอสาธารณะแลวกค็วามเชื่อมั่นของตางชาต ิ 

  สุดทายนี้ผมก็คดิวาในกรณีท่ีมีการปรับปรงุมาตรการกาํกับดูแลสถานะหนี้ 

ของทองถิน่ สบน. สามารถเรียกขอมูลหนี้และเอกสารมาดู เมื่อเห็นผิดปกตแิลวแจงฝายบริหาร  

ก็มีคําถามวา แลวเมื่อแจงฝายบริหารแลวมาตรการตอไปคืออะไร ถาหากเหน็วาตวัเลขนี้ผิดปกติ 

แลวทานจะดําเนินการตอไปอยางไร คงเปนท้ังหมดที่ฝากเปนคําถาม เพราะวาตองการใหทาน15 

รัฐมนตรีแลวกต็ัวแทนจากกระทรวงชีแ้จงใหประชาชนเกิดความมั่นใจ เพราะวาในการแยกหนี ้

ของแบงกชาติออกจากหนี้สาธารณะ ผมคดิวาเปนปจจัยท่ีออนไหว แลวกต็องทาํความเขาใจ 

กับประชาชนใหเกิดความชดัเจนและเกดิความมัน่ใจในรางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไป ทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร  เชญิครบั 20 

  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   กราบเรียนประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาตทีิ่เคารพ 

กระผม พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ก็เชนเดียวกนัครบั ตามหลักการและเหตผุลที่ทานรัฐมนตรี 

ไดกรุณาชีแ้จง ขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานสภาไปยังทานรฐัมนตรวีา เขาใจในเหตุผล 

และเพ่ือความคลองตวัหรอืการพัฒนาประเทศ การที่จะใหเกดิความคลองตัววาจะนําเงนิไปลงทนุ 

ในการพัฒนาไดอยางไรโดยที่ไมใหชนเพดานของกรอบ----------------------------------------------------- 25 

  

          -  ๔/๑ 



๑๔ 

สนช. ๔๗         ศิริกนัยา  ๔/๑ 

 

กรอบนั้นก็คือวาแตละประเทศนั้น เชน ตามหลักสากลแลวก็จะไดบอกกลาววาประเทศที่พัฒนาแลว

ก็สามารถที่จะมีหนี้สาธารณะไดก็อยูในกรอบที ่๖๐ เปอรเซน็ต แตถาประเทศทีก่ําลังพัฒนา

อยางเชนประเทศไทยเรานัน้ควรจะอยูในกรอบที่ ๔๐ เปอรเซ็นต อนันีเ้ปนหลักการสากลท่ัวไป 5 

ที่ท่ัวโลกเขาไดกําหนดไว แตวาทัง้นี้ทัง้นัน้ก็อยูทีว่ารายไดของรฐันัน้สามารถทําไดดแีคไหน อยางไร  

ดังที่จะเหน็ไดวาประเทศไทยก็เคยพูดอยูเสมอวา จีดีพี (GDP) ปนี้นาจะมีอตัราเจริญเติบโตภายใน 

ส้ินปนีอ้ยูท่ี ๕ เปอรเซ็นต หรือ ๓.๕ เปอรเซน็ต แนวโนมเปนอยางไร  

เมื่อป ๒๕๕๘ จะสังเกตไดวาหนี้สาธารณะเรานัน้อยูที่ ๖,๐๐๕ พันลานลานบาท มจีีดีพีอยู  

๑๓,๖๗๒ ลานบาท เฉล่ียแลวประมาณจีดีพีมากกวา ๑๓,๖๗๕ พันลานลานบาท ในหนวยเทากนั 10 

ก็มี ๒ เทาตวัของหนีส้าธารณะ พอป ๒๕๖๐ นี้ในตนปเราอยูที่ ๔๑.๙ เปอรเซ็นต ฟงดแูลวก็ยังใชได

อีกมาก ยังดี แตวาแนวโนมในปลายปนี้ประเมินแลววานาจะอยูที่ ๔๕ เปอรเซน็ต แสดงวา  

๔๕ เปอรเซน็ตของจีดีพี แสดงวารายไดทีเ่ขามากับหนีท้ีเ่ราจะตองผูกหนี้ไวตัง้แตอดตีแลวตองใช

ดอกเบี้ย ใชอะไรแลวสูงขึน้ เมื่อสูงขึ้นแลวทานไดกรุณาผานรางพระราชบญัญตัิฉบบันี้ผาน

คณะรฐัมนตร ีนาํสูสภานติิบญัญตัิแหงชาติเขามาเพ่ือที่จะใหเกดิการบังคับใชในการท่ีจะผันเงนิ 15 

ในการเพ่ิมนิยามซึ่งแตเดมิหนี้สาธารณะนั้นก็คือหนี้อะไรก็ตามท่ีกระทรวงการคลัง หนวยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจกูหรือหนี้ที่กระทรวงค้ําประกนัเปนหนี้หมด แลววันนี้ก็เพ่ิมความชัดเจนก็คือวา  

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกจิประกนัสินเชื่อ และหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยไมเอามาเกี่ยว  

ไมเกี่ยวของก็เลยเกิดความไมคอยเขาใจ และเมือ่มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัอังคารที่ผานมาเรื่องของ

การค้ําประกันที่จะเอาเงนิค้าํประกัน ๘,๐๐๐ กวาลานบาทไปชวยเอสเอ็มอี (SMEs) ในดานของ20 

อุตสาหกรรม ก็คือใหบรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดค้าํประกนัโดยรฐับาล

ค้ําประกนัอยูที่ ๓๐ เปอรเซน็ต จึงเกดิคาํถามวา เรือ่งนีด้ีไหม ดีครับ เหน็ดวยกับรัฐบาลที่พยายาม

จะผลักดนัเอาเงนิไปใหสถาบันการเงนิไปใหเกดิ 

เงินหมุนเวียนพัฒนาขึน้ เกดิรายไดเขาประเทศ เหน็ดวยครับ เพียงแตวาอยาง บสย. นี้ค้ําประกัน 

ใน ๓๐ เปอรเซ็นต ในอดตีท่ีผานมาอยู ๒๗ เปอรเซ็นตแลวเพ่ิมขึน้อีก อยางตัวนี้คําถามก็คือวา  25 

ลงไปอยูในหนี้สาธารณะหรอืเปลา แตถาทานบอกวาไมเกี่ยวแลวเพราะกฎหมายฉบบันี้จะไป 

ตัดออกแลว อันนี้ก็มคีวามกงัวลใจวารัฐบาลก็ยังเปนหนีอ้ยูดี ถาเปนหนี้อยูดแีลวควรจะไป 

อยูในสวนไหนของหนี้รฐับาลถาไมใชหนี้สาธารณะ อันนีค้ําถามที่ ๑ อยากจะขอความรูผาน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตไิปยังรัฐมนตรีผูชีแ้จงวา เปนความกงัวลใจอยางที่ 

ผมไดกังวลใจหรือเปลา แตถาไมใชจะไดสบายใจ อันนัน้คําถามที ่๑  30 



๑๕ 

สนช. ๔๗         ศิริกนัยา  ๔/๒ 

 

  คําถามที่ ๒ ก็เชนเดียวกัน ถาเปนเชนนี้แลวถาเปนหนี้แตวาไมตัดอยูในกอนหนี้ 

ของหนี้สาธารณะ เปนหนีอ้ืน่ เปนเรื่องของนิตบิุคคลตองไปฟองรองกันเองรฐับาลกจ็ะตองถูกฟอง 

อยูดี ในรัฐวิสาหกิจประเภท ก ถูกฟองรองอยูดี แลวไมเปนหนี้ของรฐับาลแลวเปนหนี้ของนติิบุคคล 5 

อยางไร อนันี้ก็ยังไมเขาใจ ถาทานไดกรุณาชวยตอบ เรียนถามผานทานประธานสภานิติบญัญตัิ

แหงชาติใหทานรัฐมนตรีชวยชี้แจงก็จะเปนการด ีสาธารณชนจะไดเขาใจวารฐับาลนั้นมแีนวทาง 

วางแผนครอบคลุมกรอบแลวไมใหบานปลาย ไมใหเปนดินพอกหางหม ูแลวไปใชเงนิโดยไมมีวนิัย 

ทางการเงนิ  

  จนสุดทายทีข่อหวงใยกค็ือวา เราเขียนกฎหมายนี้จะตองใชไปอกี ๓๐ - ๔๐ ป10 

ขางหนา ถาหากเราไดรัฐบาลที่ไมชดัเจน ไมโปรงใส อะไรจะเกดิขึน้ เขาก็จะอาศัยชองนี้เปนชองโหว

ในการที่จะผันเงินลงไปทีร่ัฐบาลไมตองรับผิดชอบ แตโดยแทที่จริงรัฐบาลยังตองรบัอยู นี่คือ 

ขอหวงใยวาเขาจะใชชองนี้ไปทําที่ไมถูกตองไหม ผันเงนิลงไปในส่ิงที่บอกวาหนี้สาธารณะนัน้ไมมาก  

ยังไมเกิน ทั้งท่ีเกนิแลว ตรงนี้ทานจะทําอยางไร แลวทานจะมีอะไรควบคมุตรงนี ้อนันี้คาํถามท่ี ๓  

ผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนถามเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดอกีไหมครับ มทีานสมคดิ 

เลิศไพฑูรย มีทานใดอีกไหมที่ตองการอภิปรายรางพระราชบัญญัตกิารบริหารหนี้สาธารณะ  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีทานวรพล  โสคติยานุรกัษ เพ่ิมมา ทานมณเฑียร  บุญตนั เพ่ิมมาอีกเปน  

๓ ทาน มีอกีไหม ตดัสินใจเลยนะครับ ไมมแีลว ผมไมรบัรายชื่อเพ่ิมเตมิแลว เพราะฉะนั้นจากนี้ไป 20 

เปนอกี ๓ ทาน ลําดับตามนี ้ทานศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย  ทานวรพล  โสคติยานรุักษ 

และจะปดทายดวยทานมณเฑียร  บญุตนั ทานละ ๘ นาที เชิญทานสมคิด  เลิศไพฑูรย ครบั 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิผม สมคดิ  เลิศไพฑูรย ครับ ขออนญุาตอภิปรายในประเดน็มาตรา ๔ มาตรา ๘  

และมาตรา ๙ ซึ่งความจริงเปนเรือ่งเดียวกันคอืเรื่องที่เกีย่วกับหนีข้องทองถิน่ ในมาตรา ๔ นั้น 25 

รางกฎหมายไดนิยามคาํวา “หนีส้าธารณะ” ไวซึ่งไมรวมหนีข้องทองถิน่ ในขณะทีม่าตรา ๘ (๑) 

ใหสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะนัน้ไดสามารถดูเรื่องโครงสรางตาง ๆ ของหนีข้องทองถิ่นไดดวย 

หลักการดงักลาวขางตนนัน้นาจะเปนส่ิงท่ีถูกตองแลว เพราะถือวาหนีข้องทองถิน่นีแ้ยกตางหาก 
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๑๖ 

สนช. ๔๗         ศิริกนัยา  ๔/๓ 

 

ไปจากหนีข้องรัฐโดยตรง ซึง่ผมเหน็ดวยและเปนเรือ่งใหมที่นาจะสงเสริมใหการมองภาพรวมของหนี ้

ในประเทศไทยนาจะเปนส่ิงที่ด ี

  ประเดน็ที่ผมอยากอภิปรายเพ่ิมเติมคือ มาตรา ๙ ซึ่งทางตัวรางกําหนดใหสํานักงาน 5 

บริหารหนี้สาธารณะสามารถเรียกเอกสารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นได อันนีท่ี้ผมเปนหวง 

นิดหนึ่งวา ความจรงิการกูเงนิของทองถิ่นปจจุบันนี้ทองถิ่นไมไดอิสระในการกู ถาเขาใจไมผิดนี ้

ตองกูผานความเหน็ชอบของกระทรวงมหาดไทย การทีใ่หสํานักงานบรหิาร 

หนี้สาธารณะสามารถไปเรียกเอกสารไดโดยตรงกบัทองถิ่นอาจจะเปนภาระกับทองถิ่นและอาจจะ 

เปนภาระกบัสํานกังานบรหิารหนี้สาธารณะเองทัง้ ๒ ฝาย ก็ฝากเปนประเดน็เล็ก ๆ วาหลักการนัน้ 10 

นาจะกาํหนดไดถูกตองแลว แตวิธกีารใหไปเรียกเอกสารโดยตรงนาจะมีปญหาพอสมควร  

ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไป ทานวรพล  โสคติยานุรักษ เชญิครบั 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพ ผม นายวรพล  โสคติยานุรักษ สมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิผมเห็นวาเปนประโยชน 

ที่มีการปรับปรงุพระราชบญัญัตฉิบับนี้ใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้นในการบรหิารหนี ้แตมีขอฝากไว  

๒ – ๓ ประการ ตอไปนี ้

  ประการแรก ผมคอนขางจะหวงใยทีว่าแกไขคํานิยามหนีส้าธารณะไมรวมไปถึง 

หนี้เงินกูของหนวยงานที่อยูภายใตกํากับดแูลของรัฐหลาย ๆ ดานดวยกนั ซึ่งจะทาํใหบางครั้ง 20 

เราอาจจะมตีัวเลขแสดงความเปนหนีท้ี่ต่ํากวาเกณฑ ต่ํากวาปกตเิกินไป ซึง่อาจจะทาํใหเขาใจผิด

และอาจจะคดิวาเรามีหนี้นอย ประการนี้ผมคิดวาวิธแีกวิธหีนึ่งอยากใหแยก ใหยังคงมีอยู 

แตไมจัดเปนหนี้สาธารณะกจ็ะเปนประโยชนใหเห็นภาพชัดเจน และใหรัฐทําตารางประกอบทุกครั้ง

ไปวามีหนี้สาธารณะแบบนี้และหนีส้าธารณะทีร่วมหนี้อืน่ ๆ ไวดวยทุกครั้งไป อยางนอยก็จะเปน 

เครื่องเตือนใจตลอดเวลาวาเรายังมหีนีเ้งินกูของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครอง 25 

สวนทองถิน่ใหชดัเจนทกุครัง้ไป และทําตารางตวัเลขวาหนี้สาธารณะที่ปรากฏนิยามใหมนีเ้ปน 

จํานวนกี่เปอรเซน็ต และถาหนี้บวกดวยเปนกี่เปอรเซ็นต -------------------------------------------------- 

          -  ๕/๑ 
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๑๗ 

สนช. ๔๗         จิรายุส  ๕/๑ 

 

ก็จะทําใหประชาชนและรัฐบาลหรือผูบรหิารเองจะไดตระหนักตลอดเวลาวาจริง ๆ แลวหนี้เหลานี้ 

ก็เปนหนีข้องประเทศเหมือนกัน มาในรูปแบบตาง ๆ กนัไปเทานัน้เอง ซึ่งเปนส่ิงทีอ่าจจะทําใหเรา 

ขาดความกังวลใจนึกวาไมมหีนี้มาก ความเส่ียงของการคลังอาจจะเขาใจผิดไปได จึงอยากจะฝาก5 

ประเดน็ในการจัดการบริหารและการแสดงตัวเลข ซึ่งถาหากในราง พ.ร.บ. นี้สามารถเสริม 

ดวยการเขียนแยกไวใหก็นาจะเปนประโยชนและใหผลดีตอการบรหิารและการเขาใจที่ถูกตองดวย 

  ประการที ่๒ ผมคดิวาเรื่องการจัดการหนี้สาธารณะเปนส่ิงมปีระโยชน แตวา

อยากจะใหหนวยงานของรัฐมีเปาหมายมากขึน้ในการท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการหนี้สาธารณะ 

ใหเปนประโยชนที่สุด เพราะตอนนี้เรามหีนี้สาธารณะเพ่ิมมากขึน้เรือ่ย ๆ ทุกปเรามีการจัดการ 10 

งบประมาณขาดดุล งบประมาณที่ตัง้ไวในปใหมนี ้๒.๙๒ ลานลานบาท มีรายไดเพียง  

๒.๔ ลานลานบาท กข็าดดุลงบประมาณไปอกี ๕ แสนลานบาท ขาดดุลนัน้ดเูหมอืนพูดคําวา 

ขาดดุลไมคอยเขาใจ ความจริงแลวกค็ือไมมีเงนิพอกต็องไปกูมาใสมาปะบญัชีไว เมื่อปะบญัชีไว 

ก็เปนหนี ้หนี้ดงักลาวก็สะสมมาเรื่อย ๆ เรามหีนี้สาธารณะที่อาจจะเกดิจากหลายเหตุผล  

แตเหตุผลหลักมาจากการจัดการงบประมาณแผนดินทีม่ีการขาดดุลติดตอเปนเวลา ๑๐ กวาปแลว 15 

ที่ตอเนื่องกนั เรายังไมเห็นแวววาเมือ่ไรจะมหีนี้สาธารณะลดลงไดหรอืงบประมาณจะสมดุลไดเมื่อไร 

อยากจะใหการบริหารหนี้สาธารณะนัน้มีสวนหนึง่ที่ระบุไววาจะตองทําใหหนี้สาธารณะในสัดสวน 

ที่ลดลงและมขีั้นตอนเพดานวาไมเกนิกี่เปอรเซ็นต แตควรจะมหีนี้สาธารณะที่ลดลง 

เปนระยะเวลาหนึง่ไดในอนาคตขางหนา การมหีนี้ก็มีประโยชนครบั เพราะทําใหเราสามารถ 

นําเงนิมาพัฒนาประเทศไดกวางขวางมากมายขึ้น แตเราก็ตองคํานึงถึงวาบางหนี้อาจจะเปนส่ิงที่ควร20 

ระวงัเหมอืนกนั  

   ประการที ่๓ ผมเองก็อยากจะใหระมัดระวังนิดหนึง่ ท่ีตดัรัฐวิสาหกิจประเภท ค  

ออกไป อนันี้กเ็ปนส่ิงที่จะทาํใหเรารูสึกสบายใจขึ้นในการมองดูตวัเลข แตแทจรงิแลวความจรงิก็คอื

ความจริงทีป่รากฏอยูนั่นเองวาเราควรจะประมวลเขาดวยกันทั้งหมด ถาใหดกี็อยากจะใหม ี

การรายงานประกอบกันทกุครั้งไปดวย ถาราง พ.ร.บ. ฉบับนีม้ีการปรบัปรงุสวนนี้ใหชัดเจน 25 

แมวาคํานิยามใหมรฐัวิสาหกิจนั้นจะตดัรฐัวิสาหกิจประเภท ค ออกไปกต็าม ก็ควรจะนํามาพิจารณา 

เปนองคประกอบเหมือนกนัเสมอไป เพ่ือไมใหเรารูสึกมสิลีด (mislead) หรือวานําทางไปที่ผิดได 

  ประเดน็สุดทาย ซึง่ผมคดิวาเราควรมกีลไกอยางอืน่ ๆ เขามาเสริมมากขึ้น 

ในการทีร่ัฐจะมีหนี้สาธารณะในจํานวนทีเ่หมาะสมในระยะยาว การผลักดนัใหกลไกของรฐั 
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๑๘ 

สนช. ๔๗         จิรายุส  ๕/๒ 

 

ดําเนินงานเองเพียงอยางเดยีวโดยการกูหนี้ เพราะเนื่องจากงบประมาณแผนดินมีจํากัดมาก 

เราจึงจําเปนตองมีเงินจากสวนอืน่มา ก็คือไปกูเงนิมา นัน่คือวิธแีรกและวิธท่ีีเรามักจะคิดกันเสมอ 

ก็คือการกอหนี้สาธารณะ จริง ๆ แลวผมอยากเห็นรัฐบาลผลักดนัใหมกีารใชกลไกอืน่ ๆ มาแทนท่ี 5 

การที่รฐับาลจะตองทําเองหมด เชน การลงทนุโครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมาก เราเองก็ไมมเีงินพอ 

ก็ตองกอหนี้ เมื่อกอหนี้ก็จะตองมีภาระหนีเ้พ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ภาระหนี้ทุกปท่ีมีอยูกต็องมีดอกเบี้ย 

เรากต็องตั้งงบประมาณแผนดนิมาจัดการดอกเบี้ย ทุกวันนี้เรามีงบประจํามากถงึ ๗๕ เปอรเซน็ต 

งบชําระหนี้หรืองบดอกเบี้ยหรือเงินตนหนีป้ระมาณ ๓ เปอรเซ็นต เหลืองบลงทุนเพียง 

๒๒ เปอรเซน็ตเอง นาน ๆ ไปก็จะถางขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดก็จะมีปญหาระยะยาว จึงจําเปนตองอาศัย 10 

ชองทางอื่นในการสรางพัฒนาประเทศโดยไมตองคํานงึถึงและหวงใยเรือ่งหนี้มากนกั นัน่คือใชกลไก 

ของตลาดทุนเขามาชวยก็จะชวยไดมาก โครงสรางพ้ืนฐานจํานวนหนึง่รัฐอาจจะตองทําเอง  

แตโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานทีม่ีรายได หมายความวาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงพาณิชย 

ทั้งหลายท่ีเก็บคาผานทาง เก็บวธิีการท้ังหมดเหลานี้ ที่ผานมาก็รองบประมาณแผนดนิบาง 

รอการจัดสรรเงนิกูมาใหบาง เปนตน ผมคดิวาหนวยงานของรัฐประเภทนี้ท่ีเปนรัฐวสิาหกิจหรือเปน 15 

หนวยงานของรัฐหรือหนวยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนเชิงพาณิชยทั้งหมดที่มกีารเกบ็เงนิ 

คาผานทาง เก็บเงินอะไรตาง ๆ นี้ควรไประดมทุนเองมาสรางไดแลว เพราะเนื่องจากเปนผูเก็บเงิน 

คาผานทาง เก็บเงินคาใชบรกิารดวย ควรจะใชหลักกลไกที่พ่ึงตนเอง รัฐเองควรมีนโยบาย 

ไมสนบัสนนุที่จะใหใชเงินกูจากแหลงเงินกูนี้ของรฐับาล เพราะควรจะมีความพรอม จะอางวา 

ตนทนุจะแพงขึน้ก็เปนธรรมดา เพราะการทีห่นวยงานเหลานัน้ใชเงนิกูของรฐัเพราะดอกเบี้ยถกู  20 

มีประโยชน ก็เพราะรฐับาลค้ําประกนัใหหรือเปนเพราะวารฐับาลกูใหก็ถูกเปนธรรมดา 

ตามหลักไมมีอะไรที่ถูกนะครับ เพราะรฐัไมไดคดิคาประกันให ไมไดคิดคาใชชื่อรฐับาล เพราะฉะนัน้ 

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหหนวยงาน เชน โครงสรางพ้ืนฐานทัง้หลายทีเ่ก็บคาผานทาง เก็บคาบรกิาร 

ทั้งหมดระดมทุนหาเงินเองไมตองมาพ่ึงพิงงบประมาณแผนดนิหรือไมตองมาพ่ึงพิงหนี้สาธารณะของ 

ประเทศ โดยรวมก็คือวาเราควรสงวนเพดานหนี้สาธารณะและงบประมาณแผนดินไวใชลงทนุ 25 

โครงสรางพ้ืนฐานประเภทการศึกษา สังคม เหลานี้เปนตน สวนโครงสรางพ้ืนฐานอืน่ท่ีเก็บ 

คาผานทางหรือโครงสรางพ้ืนฐานเชิงพาณิชยทั้งหมดไมควรที่จะมาใชแหลงเงนิกูของรัฐบาลอีกตอไป 

ควรไปหาเงนิเอง ระดมทุนเอง แลวอยาไปอางวาเปนเพราะของรฐับาลตนทุนถูกด ีก็ถูกดี 

เพราะรฐับาลไมไดคดิคาประกันให ก ็๔ ประการนี้นะครับ ขอบพระคุณครับ 
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปทานสุดทาย ทานมณเฑียร  บุญตัน  

เชิญครับ 5 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 

ผมไมไดมคีวามรูในเรื่องนี้มาก พูดงาย ๆ จรงิ ๆ กไ็มรูเลยก็วาได รูนอยในเรื่องนี ้แตก็อยากจะ 

ขอตัง้ขอสังเกตกอนที่จะลงมติเห็นชอบ เพราะวาผมเองก็คิดวาประเทศจําเปนตองมกีฎหมายแบบนี้ 

แลวก็ยินดีใหการสนับสนุนอยางระมัดระวัง ทานประธานครบั ผมเหน็ดวยกับเพ่ือนสมาชิกทีไ่ดกลาว 10 

แสดงความเห็นไปแลวกอนหนานี้เกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดการกอหนี้สาธารณะเพ่ิมในสวนท่ีเปน 

กิจการทีเ่ราสามารถที่จะทําใหกิจการที่สามารถพ่ึงตนเองไดไประดมทุนในแหลงอืน่ตามที่ทานวรพล 

ไดกรุณาอภิปรายไปแลว อยางไรก็ตามผมมีคําถาม แลวก็อยากจะทราบวามชีองทางใดดวยหรือไม

วากรณีที่เราจะเพ่ิมหนี้สาธารณะดวยเหตคุวามจําเปนใด ๆ ก็แลวแต เคยมีการชี้ใหเห็นถงึผลดี 

ผลเสียของการเปนหนีป้ระชาชนภายในประเทศกับการเปนหนี้สาธารณะตอแหลงทนุภายนอก 15 

ประเทศหรือไม แลวกฎหมายแบบนี้จะสามารถจัดประเภทหรือใหความสําคญักรณีที่ 

ถาจําเปนตองเพ่ิมหรือกอหนี้สาธารณะจริง ๆ จะใหความสําคญัตอการเปนหนีป้ระชาชน

ภายในประเทศมากกวาระดมทุนจากแหลงทุนตางประเทศไดหรือไม จะมขีอดี ขอเสียอยางไร 

เพราะโดยสวนตัวผมทราบวาบางประเทศที่เขามหีนี้สาธารณะถึง ๒ เทาของจีดีพี (GDP) อยาง

ประเทศญีปุ่นหนี้สวนใหญเปนหนี้ตอประชาชนภายในประเทศของเขาเอง ในขณะที่หลาย ๆ 20 

ประเทศที่มหีนี้สาธารณะไมไดมากขนาดนัน้ แตวาเปนหนี้แหลงลงทุนจากตางประเทศ จึงทําให

เสถียรภาพทางการเงิน แลวก็ความเชื่อมั่น เชื่อถือของรฐับาลมไีมมาก กรณีที่เปนหนี้ประชาชน

ภายในประเทศเองนีแ้มวาจะมีหนี้สูง แตก็ยังสามารถบรหิารจัดการในสวนนีไ้ดจะมีผลดีกวา 

หรือนอยกวาหรือมากกวาอยางไร แลวกร็ัฐบาลมีแนวคดิเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม ผมก็อยากจะทราบ 

แลวผมคิดวาประเดน็อีกหนึง่ประเดน็ที่อยากจะเรียนฝากไว ก็คือผมเห็นดวยวากิจการท่ีเปนหนี้25 

สาธารณะที่ใชเงนิโดยที่รฐับาลตองเขาไปแบกรับภาระนีค้วรจะเปนกิจการที่มุงลดความเหล่ือมลํ้า

เสริมพลังใหแกประชาชนเปนสําคญั --------------------------------------------------------------------------

----------------- 
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คือแมวาจะยังไมเหน็ผลกําไรในระยะส้ัน แตวาในระยะยาวก็คือมุงท่ีจะสรางความเขมแข็งใหแก

สังคมใหแกประชาชน สวนในเรื่องของเชิงพาณิชยตั้งแตเริ่มแรกก็อยางที่ทานสมาชกิทานอืน่ 

ไดกลาวไปแลว เพราะฉะนัน้จะมมีาตรการใดที่จะเปนตัวสรางหลักประกนัไดหรือไมวา การจัดลําดับ5 

ความสําคัญของการกอหนี้สาธารณะนี้จะมุงเนนไปในทางท่ีเปนการลดความเหล่ือมลํ้า สรางความ

เปนธรรม หรือเสริมพลังใหเกิดความเขมแขง็ของสังคมเปนหลัก กม็ีอยู ๒ ประเด็นที่ไดทัง้เรียนถาม

แลวกม็ีขอสังเกตเทาที่ผมไดเรียนไปแลว ขอบพระคุณมากครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั มีขอเพ่ิมเตมิมาอกี ๑ ทาน 10 

ทานศริิพล  ยอดเมืองเจรญิ เชิญครับ 

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

ผม ศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ผมตองขออนุญาตใชเวลาเล็กนอย  

ผมทราบวาเพ่ือนสมาชิกหลายทานสวนใหญก็ไดแสดงความเห็นทีเ่ปนประโยชนตอสภาแหงนี้ 

ในหลายประเด็น โดยสวนตวัผมนี่ผมสนใจเรื่องนี้ในระดบัหนึง่ สาเหตุผมมองวาภาพรวมของโลก 15 

ที่เปล่ียนไปขณะนี้ทางการคาหลังจากมีขอตกลงดับเบิลยูทีโอ (WTO) เขตการคาเสรีตาง ๆ 

ผูประกอบการที่จะแขงขนัไดตองขนาดใหญขึ้น ผูประกอบการท่ีขนาดกลาง ขนาดเล็ก  

โดยปริยายเล็กลง อนันี้เปนภาพใหญ ภาพใหญของประเทศที่เจรญิแลว ภาพใหญตรงนี้จะทําใหเกิด

การพ่ึงพาท่ีดี ภาพใหญทีเ่ปนประเทศท่ีเล็กลง หรือแมแตเปนอยางเราอาํนาจของรัฐจําเปน 

ตองชวยมากขึน้และเปนภาพใหญที่เกดิขึน้จริง ๆ ในระหวางรอยตอตรงนี้จะทําอยางไรใหภาพใหญ20 

ที่รัฐชวยเหลือนั้นเกดิประโยชนท้ังผูทีไ่ดรับการชวยเหลือกับผูที่ชวยเหลือดวย กค็อืรฐัเอง การกอหนี้

สาธารณะพ้ืนฐานทางทฤษฎีมีความแตกตางกัน แตการขยายความของหนี้สาธารณะนั้นในหลัก

เศรษฐศาสตรนีเ้หมอืนกนั แตพอลงรายละเอียดแลวมีความแตกตางกนับางโดยมีนยัสําคัญ  

ผมยกตวัอยาง ประเทศที่ทานสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาตหิลายทานพูดถงึเรื่องหนี้สาธารณะ 

ของหลายประเทศทีม่ีเกนิกวา ๑๐๐ เปอรเซ็นต หรือ ๒๐๐ เปอรเซน็ตเศษ ๆ ของจีดีพี (GDP) 25 

อยางในประเทศเพ่ือนบานเราผมยกตัวอยางประเทศสิงคโปร สิงคโปรก็มหีนี้สาธารณะเกนิ  

๑๐๐ เปอรเซ็นต คอื ๑ เทาเศษ ๆ ของจีดีพี ผมเองก็ไปคนดวูาเกิดจากอะไรทาํไมสิงคโปร 

ประเทศเล็กและมีความสามารถสูงแลวทําไมมีหนี้สาธารณะไปอยางนัน้ อนิฟราสตรคัเจอร  
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(infrastructure) ในประเทศเขาคอนขางสมบูรณ อํานาจในการใชเงินในระหวางประเทศเขา

คอนขางสมบูรณ ผมเคยเดนิทางไปแอฟริกา เดินทางไปลาว ไปเขมร พมา ไปหลายประเทศ  

ผมแปลกใจวากองทุนเทมาเส็ก (temasek) ของเขานัน้ทําไมไปในประเทศเหลานีไ้ปอยูใน5 

อุตสาหกรรมการเกษตร ไนจีเรียผมก็เจอบริษัทโอแลมในไนจีเรีย ผมไปลาวก็เจอบรษัิทโอแลม 

ในลาวเปนอตุสาหกรรมการเกษตร ปรากฏวารฐัเขาใหการชวยเหลือเปนหนี้สาธารณะสวนหนึ่ง 

ทําใหการลงทุนของเขาในตางประเทศเกดิขึ้น จะเหน็วาทางสิงคโปรมีหนี้สาธารณะ ทั้งประโยชน

โดยตรงกับประโยชนอยูในฐานของประเทศเขาเอง การกอหนีส้าธารณะเขาอยางนัน้ชัดเจนวา 

เกิดอะไรขึน้ ผมเองกไ็ดดูรายละเอียดของประเทศมาเลเซีย มาเลเซียก็มีกองทุนเพนชั่น ฟนด 10 

(pension fund) เหมือนเรา แลวก็มกีองทนุคาซานะห (Khazanah) แลวเขากม็ีมารเกต็ติง อารม 

(marketing arm) ของเขาที่จะมีบริษัทรัฐวิสาหกิจบางบริษัท หลายบริษัทไปลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนดวยกัน สวนหนึ่งอาจเปนการรบัเงนิจากรัฐบาลที่มีการลงทุน สวนหนึ่งเปนการกูยืมเอง 

เพ่ิมเติมจากทนุที่มีอยู ผมแปลกใจ เพราะวาผมเองในชวงรบัราชการอยูเราสงเสรมิใหเอกชนไป 

แตในประเทศเพ่ือนบานเราหลายคนนอกจากเอกชนไปแลวรัฐทําหนาท่ีเปนคนไปรวมลงทนุ 15 

รับความเส่ียงกับผูประกอบการเหมือนกัน เหตนุี้จะมลัีกษณะสัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี 

จึงสูงขึน้ ผมไมแปลกใจวาถาเรามคีํานิยามที่เหมาะสมและมองประโยชนประเทศชาติ 

ที่เปนประโยชน อยางกรณีสรางสาธารณูปโภค หรือการสรางอนิฟราสตรัคเจอรที่เปน 

ประโยชน แตวาโครงการตาง ๆ นัน้ควรจะมีการกลับคืนมาในรปูแบบในอนาคตทีด่ี 

ดวยเหตนุี้ผมก็เปดดรูายการการกอหนี้สาธารณะ ผมคอนขางดีใจครับที่มีการรายงาน 20 

กอหนีส้าธารณะละเอียดเลย ผมเปดดทูุกเดือนวาหนี้สาธารณะท่ีรฐับาลกูโดยตรงมอีะไรบาง 

ขณะนีม้ี ๓,๘๕๔,๑๐๐ บาท แลวก็บอกวาหนีส้าธารณะที่รัฐบาลกูชดเชยหนี้สาธารณะท่ี 

รัฐวิสาหกิจทีไ่มไดเปนสถาบนัการเงนิ เขียนไวหมดทกุรายการ แลวก็ผมดูแลวหลายเรื่อง 

ที่รัฐบาลทําเรือ่งเขามานั้นถาแยกแยะไดถกูตองเขาใจเนือ้หาทีด่ี ผมเขาใจวาทานรูด ี

กวาผมดวยซ้ําไป รูดกีวาผมหลายเทา แตที่ผมพูดเรื่องนีเ้พราะบางเรื่องผมมองวาภาพใหญ 25 

เปนประโยชน ผมกไ็มอยากใหกอหนี้สาธารณะท่ีเกนิกวามาตรฐานที่กาํหนด คือรอยละ ๖๐  

แตโดยสวนตัวผมนีถ้าเปนหนี้สาธารณะทีก่อใหเกิดรายได หนี้สาธารณะที่จะกอในอนาคต 

ผมเชื่อวาเปนประโยชน เพราะวาในการคาระหวางประเทศเวลานี้อํานาจของประเทศที่ม ี
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ผูประกอบการรายยอยมาก ๆ ไมมีบทบาทเพียงพอท่ีจะทําใหการขยายขอบเขตอาํนาจของการ 

ทําธุรกิจถารัฐไมเขามาชวยรบัความเส่ียงอยูดวย แตวาอยางไรก็ตามคําพูดผมนีเ้กินกวาหนี้สาธารณะ 

แตผมพูดนีเ้พราะผมรูวาถาเราไมมีเครื่องมอืหรือมแีหลงดําเนินการอะไรเพ่ิมเตมิในอนาคตแลว 5 

บทบาทของเราจะอาศัยพ่ึงพาเอกชน ซึง่เมื่อเทียบกบัเอกชนตางประเทศท่ีมีเงนิทนุมหาศาล 

เทคโนโลยีคอนขางดีแลวก็ถกูแบค็อัพ (backup) ดวยเพเท็นท (patent) ที่เราไมสามารถ 

จะทําได พวกนีถ้ารฐัไมคิดในเชิงธุรกิจรวมไปในอนาคตแลว ผมเชื่อวาอกีไมกี่ปยักษใหญเราก็ใหญ 

ไมจริง เราเกงก็เกงเฉพาะในบานเทานัน้ แตโลกใบนี้ใหคนเกงเขาไปอยูในทกุจุด โลกใบนี้แนวคิด

เรื่องหนี้สาธารณะกเ็ปนโลกใบนี้ท่ีการคดิหนี้สาธารณะคดิในเชงิเปนประโยชนตอประเทศชาติ  10 

แตการระมดัระวงัอยางที่สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาตหิลายทานพูดถงึเมื่อสักครูนีเ้ปนขอพึงระวัง

ที่ดีในสวนตัวผม แตอยางไรก็ตามผมยังคดิวาในเมื่อจะเกิดประโยชนในอนาคตเราควรจะทาํในส่ิงนี้ 

ย่ิงคําอธบิายวาเพ่ือเกดิความชัดเจน ผมวาความชดัเจนเปนเรือ่งสําคัญ ถาเราชดัเจนเรื่องนี้แลว 

เราวางบทบาทไดดี แลวก็ทําใหหนี้สาธารณะบางอยางเกิดประโยชนไดบางก็จะเปนประโยชน 

ตอประเทศชาติเพิ่มเติม ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาดวยความเคารพ โดยสวนตวัผม 15 

เห็นวานาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติ ขอบคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดรายชื่อผูอภิปรายแลวนะครับ 

ตอไปเชิญทานรัฐมนตรีไดตอบชี้แจง เชญิครับ 

  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)   :   กราบเรียน 20 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติท่ีเคารพทุกทานครับ 

ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกทั้ง ๗ ทานทีไ่ดกรุณาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องขอหวงใยขอกังวล 

ขอสังเกตและขอควรระวงัในการแกไขพระราชบัญญัตฉิบับนี ้ซึง่คําอภิปรายของท้ัง ๗ ทานนัน้ 

หลาย ๆ สวนมคีวามเกี่ยวเนื่องเชือ่มโยงกัน แลวกม็ีบางคําถามเทานั้นเองทีเ่ปนคําถามเฉพาะ 

ผมจะขออนญุาตเรียนในภาพกวางกอน แลวก็อาจจะตอบในประเด็นทีเ่ปนภาพยอยลงไป 25 

แลวถาเกดิวามตีกหลนตรงไหนก็อยากจะขอความกรุณาผูที่รวมชี้แจงในซกีของสํานกังานบรหิาร 

หนี้สาธารณะและทางธนาคารแหงประเทศไทยไดชวยเสริมใหดวย---------------------------------------- 

 

          -  ๗/๑ 
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ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครบั จริง ๆ แลวนโยบายเรื่องการคลังนีห้ลัก ๆ แลวก็ดเูรือ่งรายได  

การบริหารรายได การบรหิารรายจาย การบรหิารทรัพยสิน และการบริหารหนี้ กเ็ปนเรื่องปกต ิ

ถากรณีท่ีรายรบันอยกวารายจาย ซึ่งในภาวะปจจุบนันัน้เรามีความจําเปนที่จะตองมีรายจาย 5 

เพ่ือการลงทนุ โดยเฉพาะในเรื่องของอนิฟราสตรัคเจอร (infrastructure) ซึ่งมขีนาดของ 

เงินลงทุนสูง แลวกม็ีผลตอระบบเศรษฐกิจคอนขางในวงกวาง อยางไรก็ตามการที่เราขาดดุล 

มาหลาย ๆ ปนัน้ เรามกีรอบวินัยการคลังวาวงเงนิขาดดุลนัน้ตามกฎหมายกําหนดไวเทาไร  

เชน ไมเกิน ๒๐ เปอรเซ็นตของงบประมาณรายจายประจําป บวก ลบ เพ่ิมเติมอะไรตาง ๆ  

แลวการกอหนี้สาธารณะก็เชนเดียวกนั เรากม็ีกรอบวนิยัการคลังวาไมควรจะเกนิ ๖๐ เปอรเซ็นต  10 

ซึ่งทานสมาชิกหลายทานก็ไดอภิปรายวาในหลายประเทศนั้นไมใชกําหนดไวขนาดนี ้ 

ในความเปนจริง อยางประเทศญี่ปุนจะ ๒๕๐ เปอรเซน็ตดวยซ้ําไป แตวาอยางไรกต็าม 

ในอีกซกีหนึ่งของเรานี ่ถาเรามาดูทางดานในเรื่องงบประมาณนั้นเราอาจจะขาดดุลตอเนื่องกนั 

หลายป แตก็ยังอยูภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดและยังมีวงเงนิเหลืออยูพอสมควร  

แตในขณะเดียวกันในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดตรงนีซ้ึง่เปนจุดแข็งของประเทศไทย  15 

ซึ่งเรารีเสิรฟ (reserve) ถงึประมาณ ๕ พันลานยูเอสดอลลาร (US Dollar) อยูในลําดับท็อปเทน็ 

(top ten) เทาที่ผมไดรบัทราบเมื่อครั้งสุดทาย เพราะฉะนั้นดวยรีเสิรฟจํานวนนี้จะเปนจุดแข็ง 

ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นถาบดัเจ็ท เด็ฟฟซิท (budget deficit) แตวาเคอรเรนท แอคเคานท 

(current account) ยังเปนเซอรพลัส (surplus) อยูนี่ ตราบใดที่ไมเปนทวนิ (twin) คือวาไมเปน

ขาดดุลแฝด ไมเปนการขาดดุลแฝดนีป้ระเทศชาติก็ยังถือวายังมคีวามแข็งแกรงทางดานการเงิน  20 

การคลังนะครบั กลับมาในเรื่องของหนี้สาธารณะสาเหตทีุ่เราไมนบัรวมธนาคารแหงประเทศไทย  

(ธปท.) และก็ภาคการเงินบางสวนในเรือ่งเอสเอฟไอ (Specialized Financial Institutions : SFIs) 

ที่ทําหนาที่ใหกูยืมเงนิและกบ็ริหารสินทรัพย แลวกป็ระกันสินเชื่อขนาดยอมที่เราไมไดค้าํประกนั

นับเปนหนี้สาธารณะ ดวยเหตุทีไ่ดกราบเรียนในเบื้องตนแลววากิจกรรมที่เราจะนับเปนหนี้

สาธารณะนัน้แลวแตคําจํากดัความ โดยหลัก ๆ แลวเราจะนับหนี้ท่ีเกดิจากการกูยืมโดยตรงของ25 

รัฐบาล ของรฐัวิสาหกิจที่เราค้ําประกนั ในบางประเทศอาจจะรวมของบางสวนของทองถิ่นอะไร 

ตาง ๆ เพราะฉะนั้นหนี้ทัง้หลายทั้งปวงที่เราเกดิขึน้มาแลว เราก็มวีธิีการท่ีจะบริหารหนี้อยางไรที่จะ

ใหเกิดมีประสิทธิภาพดวยตนทุนทีต่่ํา เมื่อมคีวามจําเปนก็จะตองกู กูกต็องดูวาตลาดเปนอยางไร  
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ในประเทศ ตางประเทศ ถาเราไดผลตอบแทน ถาไดดีล (deal) ที่ดีที่สุด เราก็เอาอนันั้น  

ในขณะเดียวกันถาเปนหนี้เงนิกูตางประเทศเราก็พยายามปดความเส่ียง โดยการสวอ็พ (swop) 

กลับมาเปนคาเงินบาททั้งหลาย เพราะฉะนั้นในสวนนี้เรามีความเส่ียงต่าํมาก เพราะวาหนีร้ะยะสัน้5 

เรานัน้มีเปนจํานวนนอยมากไมถึง ๔ – ๕ เปอรเซน็ต เพราะฉะนัน้ในสวนนีเ้รียนใหทานสมาชิก 

ไดคลายขอกงัวลวากรอบของทางการคลังนัน้เรามีการดแูลอยางครอบคลุมทัว่ถงึ หนี้ของ ธปท.  

เดิมทไีมไดเคยนับอยูแลวเพราะถอืวา ตคีวามวาเปนหนีข้องรัฐวิสาหกิจทีท่ําหนาที่ใหกูยืมเงิน  

พอภายหลังที่นายแพทยเจตน  ศิรธรานนท ไดกรุณานําเรียนในที่ประชมุวาเมื่อป ๒๕๕๑  

ไดมกีารแกไขบทนิยามของธนาคารแหงประเทศไทยมาเปนหนวยงานของรัฐ เพราะฉะนั้น 10 

ก็จึงมาเชื่อมโยงกับคําจํากัดความในเรื่องของหนี้สาธารณะ อาจจะทําใหมีการตีความกันไมชัดเจน 

ซึ่งเรื่องนี้ไดเคยหารือกฤษฎีกาไวแลว และที่ผานมาก็ไมเคยนับ แตเราเขียนในเชงิอรรถไว 

ในงบประมาณ หนี้ท้ังหมดทัง้หลายทั้งปวงนัน้เราตองการที่จะเปดเผย ตรงนีก้็ตองถอืวา 

สําหรบัหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยสวนใหญที่เกิดขึ้นนัน้ ภาระการขาดทุนที่เกิดขึน้ 

ก็เนื่องจากการดําเนินนโยบายทางดานการเงิน ดแูลเสถยีรภาพทางดานการเงนิ ดแูลไมใหเงิน 15 

อยูในระบบมากเกนิไป นอยเกินไป เมื่อมากเกนิไปกต็องไปดดูซับสภาพคลอง เมื่อดดูซบัสภาพคลอง

ก็มีตนทุนทีอ่อกบอนด (bond) ก็จะมผีลตอบแทนตาง ๆ ใหเขาไป ในขณะเดียวกันนั้นเงินทนุ 

สํารองเงินตราตางประเทศทีเ่รามีอยู ที่เราไปลงทุนในตางประเทศนั้น ในชวงที่อตัราดอกเบี้ย 

ในตางประเทศต่ํากบัส่ิงที่เราไดรับในประเทศนั้นก็สงผลใหในสวนนี้อาจจะขาดทนุอยูบาง  

แตอยางไรกต็าม ๘๕ เปอรเซ็นตของหนี้ของแบงกชาตนิัน้เกดิจากการดําเนินนโยบายทางดาน20 

การเงิน เพราะฉะนั้นธนาคารกลางของทัว่โลกก็ไมไดมขีอกังวลในเรื่องกรณีที่มีผลขาดทุน 

จากการดําเนนินโยบายทางดานการเงิน เพราะวาถาตราบใดท่ีแบงกชาติยังสามารถดําเนินนโยบาย

ทางดานการเงินไดโดยอิสระก็จะสรางความเชื่อมัน่ใหเกดิกับระบบของการเงิน เพราะฉะนัน้ 

ตรงนี้จะเปนประเดน็สําคญัมากย่ิงกวานะครับ สวนหนีข้องพวกเอสเอฟไอหรอืที่เรยีกวาธนาคาร

เฉพาะกิจที่กูยืมเงินพวกนีป้กติถาเราไมค้ําเราก็ไมนบัอยูแลวของเดิม แตอนันี้มาเพ่ิมตัวพวกบรหิาร25 

สินทรัพย เชน บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากดั มหาชน (บสก : BAM) บริษัท  

บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส : SAM) อะไรพวกนี้ แลวกข็อง บสย. อยางที่เมื่อสักครู 

ทานสิงหศึก  สิงหไพร ไดกรณุายกขึ้นมานะครับ พวกนีก้็ถือวาเปนธรุกรรมทีต่อเนื่องจากดาน 

การเงิน คือทําหนาที่เปนตวักลางทางการเงนิเชนเดียวกนั เพราะฉะนัน้ตรงนี้เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 
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ไมสับสนก็จะถือวาตรงนี้ไมไดมีสวนในการทําใหเกดิกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือวาเรียล เซคเตอร 

(real sector) โดยตรง ไมไดมีผลโดยตรงก็จึงไมนบัรวม เพราะฉะนั้นเราจะนับเฉพาะในสวนท่ีเปน

ไฟแนนซเชียล ออพเพอเรชนั (financial operation) ในสวนนี้กเ็รียนใหทานสมาชกิไดทราบ 5 

ในภาพกวางนะครับ  

  สวนในภาพที่ทานนายแพทยเจตน  ศริธรานนท ไดเรียนถามวามีบางประเทศ 

ที่นับหนี้ของธนาคารกลางเปนหนี้สาธารณะนัน้ก็มอียู ๔ ประเทศเทาที่ผมไดรับทราบจาก 

ธนาคารแหงประเทศไทย สวนมากก็จะเปนประเทศอยูในอเมริกาใต ก็เปนประเทศบราซิล  

ประเทศโบลิเวีย ประเทศอุรกุวัย และกม็ีประเทศอียิปตอีกประเทศหนึง่ เนื่องจากวาธนาคารพวกนี้10 

ทําหนาท่ีกึ่งนโยบายทางดานการคลังดวยหรือทีเ่รียกวาควาไซ โพลิซ ี(quasi policy) เพราะฉะนัน้

เมื่อทํานโยบายทางดานการคลังเขาไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับดานการคลัง บางสวนกอ็าจจะถกูนับ

เขาไปดวย แตอีก ๒๐๐ กวาประเทศท่ีอยูนั้นไมมกีารนบั แลวที่ทานนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท 

ไดกรุณาถามตอไปวาราง พ.ร.บ. วนิยัการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. .... รวมทั้งราง พ.ร.บ. วิธกีาร

งบประมาณ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... อยูในขั้นตอนไหนแลว ตรงนี้ขอเรียนวาตอนนี้ผานกฤษฎีกาแลว  15 

คงจะไดมโีอกาสนําเสนอใหกับที่ประชุมแหงนี ้

เร็ว ๆ นี้นะครับ ระหวางนีก้อ็ยูระหวางการยืนยันในรางและถาทําครบถวนตามกระบวนการ 

ที่กําหนดไวในเช็กลิสต (checklist) แลวนี ้ตอไปกอ็าจจะไดมีโอกาสนาํเสนอในสภาแหงนี ้ 

เพราะวาเปนสิ่งทีต่องทําตาม เนือ่งจากวาเปนพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนะครับ  

  สาระสําคัญจรงิ ๆ แลวก็คือเปนการเพ่ิมบทบาททางดานวนิัยการเงินการคลัง 20 

โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้ทีไ่ดถามวามีสวนอะไรบาง คือตอนหลังนี่แปรกนัไปแปรกนัมา ผมไมแนใจ 

แตหลัก ๆ เดิมทีเราจะกําหนดวาจะตองตั้งงบประมาณในการชาํระหนีไ้มนอยกวาเทานั้นเทานี้

เปอรเซ็นต เชน ๓ เปอรเซ็นตอะไรตาง ๆ ซึ่งปนีเ้รากต็ั้งไวประมาณ ๓ เปอรเซ็นตอยูแลว  

แตภายหลังนีก้็อาจจะมีการเอาตวัเลขออกเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนโดยใชในรปูคณะกรรมการ  

ซึ่งอาจจะประกอบไปดวยกระทรวงการคลัง แบงกชาติ สภาพัฒน งบประมาณอะไรก็ตาม 25 

พิจารณารวมกนั เพราะฉะนัน้ตรงนีก้็จะเปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหเห็นวาเรามหีลักประกันในการดําเนินการ  

  อีกดานหนึ่งกค็ือเรื่องการแปรญตัติในเรื่องงบประมาณ ปกติในอดตีท่ีผานมา 

การแปรญัตติบางทแีปรแลวก็เอาไปลงทองถิน่ รางเดิมท่ีผมเคยเห็นนั้นกค็ือวาแปรญตัตไิด แตวา 

แปรญัตตแิลวตองมาใชตามที่กําหนดไวในตวักฎหมาย ที่สําคัญคอืเอามาชําระหนี้ เพราะฉะนัน้ 
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จะแปรญตัตเิพ่ือประโยชนของทองถิ่นหรืออะไรตาง ๆ ท่ีตัวเองทําหนาที่เปน ส.ส. หรืออะไรตาง ๆ 

ก็คงไมไดแลว อันนีก้็เรียนใหทานสบายใจนะครบั 

  ทานสิงหศึก  สิงหไพร มปีระเดน็เกี่ยวกับเรื่อง บสย. ถาผมจําไมผิดนะครับ  5 

คือเรื่องบรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ที่ทานไดเอยถึงวา ครม. ไดอนุมัติ 

๘,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือดูแลเอสเอ็มอ ี(SMEs) ซึ่งอยูในภาวะทีค่อนขางยุงยากลําบากในขณะนี้  

จริง ๆ แลว ๘,๐๐๐ ลานบาทนี้เปนเพียงวงเงนิ ตรงนี้เขาเรียกวา พอรตโฟลิโอ การนัตี สคีม 

(portfolio guarantee scheme) ก็คือวาเราปลอยสินเชื่อที่เรียกวาใหธนาคารพาณิชยทั่ว ๆ ไป 

ซึ่งปกตแิลวก็เหน็วาสินเชื่อพวกนี้เปนสินเชื่อท่ีมีความเส่ียงคอนขางสูงเขาก็จะไมปลอย เมื่อไมปลอย10 

ภาระก็จะมาตกกบัธนาคารเอสเอ็มอีทัง้หลาย เวลานี้ก็ใหทางนั้นทําหนาที่คดักรองแตก็ใหมีสวนรวม 

ในการรับผิดชอบ--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๘/๑ 
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เพราะฉะนัน้การที่เราอาจจะเพ่ิมตวัลอส (loss) ที่เคยเปน ๒๐ กวาเปอรเซ็นต กลายเปน  

๓๐ เปอรเซน็ต เราก็แลกเปล่ียนโดยการท่ีเรียกวา เราขอใหเขารับผิดชอบในเรื่องคาธรรมเนียม 

สวนหนึ่ง โดยท่ีผูประกอบการเอสเอม็อี (SMEs) รัฐเคยออกใหสวนหนึ่ง ผูประกอบการสวนหนึ่ง 5 

ก็กลายเปนวาคาธรรมเนียมนั้น ๑.๗๕ เปอรเซ็นตทุกป ๑๐ ปรัฐจะออกใหสวนหนึ่ง และท่ีเหลือ 

ก็คือธนาคารที่เขารวมโครงการก็จะเปนคนออก เพราะฉะนั้นเปอรเซ็นตที่เพ่ิมขึ้นนัน้ สวนหนึ่ง 

ก็จะมาถูกชดเชยดวยสวนเหลานี้ แลวก็หนี้ตรงนีเ้นื่องจากเปนวงเงิน ไมใช ๘,๐๐๐ ทั้งหมด  

ถาเกดิวาหนี้ไมเสียเลยก็ไมตองจาย ก็จายเฉพาะคาธรรมเนียม แตถาหนีม้ีสวนเสียมากที่สุดกค็ือ 

ไมเกนิ ๘,๐๐๐ ตรงนี้ก็ขอใชงบประมาณรายจายประจําป เมื่อใชงบประมาณรายจายประจําป  10 

ถาปนกันเงินท่ีเรากูมาเพ่ือชดเชยการขาดดุล ถาอยูในนัน้ก็ตองนบั ไมอยูกไ็มนับ อนันี้ก็เปน 

เรื่องปกต ิเชนเดียวกบัที่เราไมนบัหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห ในกรณีใหการเคหะแหงชาติ 

กู  การเคหะแหงชาติกูเปนรฐัวิสาหกิจ ตรงนีน้ับเปนหนีส้าธารณะ แตในขณะเดียวกนัธนาคาร 

อาคารสงเคราะหซึง่เปนธนาคารของรัฐ ธนาคารเฉพาะกิจเชนเดียวกันปลอยกูตรงนี้ 

เนื่องจากวาอยูในภาคการเงนิ แลวกเ็ปนธุรกรรมทั่วไปของเขา กูยืมเงินโดยทีเ่ราไมได 15 

ค้ําประกนั ตรงนี้ก็ไมไดนบั ถานบัก็จะกลายเปนดบัเบิล เคานท (double count) กเ็รียนให 

ทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ไดกรุณาทราบในสวนนี ้  

  ในประเดน็อื่น ๆ ทานวรพล  โสคติยานุรักษ พูดถึงเรื่องทางเลือกในการระดมทุน 

ในเมื่อเรามีความจําเปนรายจายมีมากกวารายได รัฐบาลก็พยายามท่ีจะมุงเนนทีห่าทาง นอกจากกู

แลวกอ็าจจะมีชองทางอืน่ เชน ตอนนี้ก็มเีรื่องพีพีพี พับลิก ไพรเวท พารทเนอรชิพ (Public Private 20 

Partnership : PPP) คือการรวมลงทนุใหเอกชนเขามา เพ่ือที่จะลดภาระหนี้ของรฐับาล   

อีกสวนหนึ่งกค็ือเรื่องการทําคลาย ๆ ซเีคียวริไทเซชนั (securitization) การท่ีมีไทยแลนด  

ฟวเจอร ฟนด (Thailand future fund) ออกมา ในสวนนี้ก็เปนการระดมทนุจากตลาด แลวก็ 

เอาเงนิจากสวนนี้มากอสรางพวกอนิฟราสตรัคเจอร (infrastructure) ทั้งหลาย โดยใชสินทรัพย

หนุนหลังสินทรัพยที่มีฟวเจอร แคช โฟล (future cash flow) ที่ดีแลวจะไดเรียกความเชื่อมัน่ 25 

ใหกับอนิเวสเตอร (investor) ได กเ็รียนอยางนี้ โดยสรปุผมไมแนใจวาผมตกหลนในประเด็นไหน 

ไปบาง ของอาจารยสมคิดจะมีประเด็นทีว่ามาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ ที่วาใหอาํนาจ  

แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จะไมถูกนับรวมเปนหนี้สาธารณะ ซึ่งเวลานี้องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) มีหนี้รวม ๆ กันแลวประมาณ  
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๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ตรงนี้เมื่อจะไมนับ แตวาเพ่ือใหเห็นภาพรวมของประเทศก็จะขอให 

มีอํานาจเรียก ซึง่ตรงนีท้างสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดเคยหารือไปทางกฤษฎีกาแลววา 

จะมีอํานาจเรียกตรงนี้ไดไหม กฤษฎีกาบอกวามี เมื่อมแีลวตอไปนี้ก็อาจจะตองออกกฎเกณฑ 5 

เปนการใชกูยืมเงนิของพวก อปท. ทั้งหลาย เพ่ือที่จะใหลดความเส่ียง ซึ่งกฎเกณฑตรงนี ้

อาจจะตองผานคณะกรรมการบรหิารหนี้สาธารณะในภาพใหญ โดยรวมในการแกกฎหมายฉบับนี้ 

ในเรื่องหนี้สาธารณะ โดยเฉพาะประเดน็ท่ีทานอภิปรายกันมากนดิหนึ่ง ก็ตองถอืวาไมไดมีผล 

ในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย หนี ้ธปท. กไ็มเคยนับรวมอยูแลว อาจจะมีหนี้ของรฐัวสิาหกิจ 

ประเภท ค เทานัน้ท่ีเคยถูกนับรวมอยูบางประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ตรงนีต้อไปอาจจะไมไดนับ 10 

ซึ่งไมไดมนีัยสําคัญอะไร เพราะวามีผลตอจีดีพี (GDP) ประมาณ ๐.๐๒ เปอรเซ็นตเทานัน้เอง  

ตรงนี้ไมไดมีอะไรก็เปนของพวกบริษัท ค นาจะเปนกลุมที่ไมใชของ ปตท. กลุมพวกบริษัท โรงแรม 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ไมนาจะเกี่ยวอะไรกับเขา ของบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิส 

๒ หนวยตรงนีก้ห็ลุดไป ก็ประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท มผีลแค ๐.๐๒ เปอรเซน็ต กข็ออนญุาต 

กราบเรียนทานผูอภิปรายเทานี้กอนนะครบั ถามตีกหลนอะไรทานผูรวมชี้แจงชวยกรณุา 15 

เพ่ิมเติมดวย ขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   นายแพทยเจตนมีอะไรเพิ่มเตมิไหมครับ 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  

กระผม นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ทานประธานครับ  20 

ก็ตองขอบคุณทางทานรัฐมนตรทีี่ทานไดชี้แจงที่ผมถามไปหลายประเดน็ แตมีประเด็นหนึ่ง 

ที่ผมขาดไป ซึ่งผมคิดวาเปนประเดน็ที่สําคญั กค็ือหนี้เงนิกูของแบงกชาต ิณ ส้ินเดือนพฤษภาคม  

ป ๒๕๖๐ ตวัเลขอยูท่ี ๔.๒๖ ลานลานบาท ซึ่งตัวเลขตรงนีก้็อยากจะใหทางทานรัฐมนตรีนี ้

ขยายรายละเอียดนิดหนึง่ เพราะวาในอดตีเราเคยมีผูวาการแบงกชาติทานหนึง่กน็ําเงินไป 

พยุงคาเงนิบาท แลวก็กอใหเกิดปญหาขึน้มา  ทนีี้ประชาชนทัว่ไปเขาก็จะหวัน่เกรง ซึ่งประชาชน 25 

โดยทัว่ ๆ ไปเขาก็จะไมทราบในรายละเอียด ก็เลยอยากจะใหชวยขยายความตรงนี้ แลวก็ 

ชวยอธบิายชีแ้จงกบัพ่ีนองประชาชนที่อยูทางบานใหทราบในรายละเอียดดวย เพราะวาตัวเลข 

มีจํานวนมาก สําหรับประเดน็การบรหิารหนีข้องแบงกชาติ ผมคดิวาก็ไมมีปญหาอะไร ทานรฐัมนตรี

ก็ชี้แจงไปสวนหนึง่แลว กฝ็ากทางทานรฐัมนตรชีวยชีแ้จงในรายละเอียดตรงนีด้วย ขอบคุณครับ  
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิทานรัฐมนตรีครับ 

  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)   :   ทานประธาน 5 

ที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรตคิรับ คือหนีข้องแบงกชาติในรายละเอียดเดี๋ยวทาง 

ทานผูชวยผูวาการอาจจะเรยีนในตวัเลขที่ชัดเจนใหทราบนะครับ คือโดยหลักแลวเมื่อสักครูนี ้

ผมไดกราบเรียนวาหนีห้ลัก ๆ แลว ๑. มาจากดําเนินนโยบายการเงิน ในการดดูซับสภาพคลองเวลา

ปริมาณเงินมากในตลาด ดดูซับสภาพคลองก็ออกบอนด (bond) ออกตราสารตาง ๆ เพราะฉะนัน้ 

ก็จะมตีนทุนทางการเงิน  ๘๕ เปอรเซ็นตของจํานวนตรงนี้เปนหนี้มาจากการดําเนินนโยบาย 10 

ทางการเงนิ อกีสวนหนึ่งกค็อืเงินทนุสํารองเงินตราตางประเทศที่เรามีอยู ที่เราไปลงทุน 

ในตางประเทศ ในขณะ ๓ – ๔ ปที่ผานมานีด้อกเบี้ยต่ําเตี้ยตดิดนิ เพราะฉะนั้นสวนที่ไดตรงนี ้

กับสวนที่เสียตรงนั้น เมื่อหักกันแลวปรากฏวาดอกเบี้ยในประเทศสูงกวาก็จะมีผลขาดทุน 

ในสวนนี้อีกสวนหนึง่ในเรือ่งออพเพอเรชัน (operation) แตอีกเรื่องหนึง่ก็คือเรื่องผลขาดทุน 

ทางบัญชี อนันี้เรากก็ราบเรยีนไวเปนเบื้องตนวา จรงิ ๆ แลวตรงนีไ้มไดเกี่ยวกบัหนีส้าธารณะ 15 

เพราะวาเงนิทุนสํารองเงนิตราตางประเทศท่ีเรามีอยูนี ้ที่เมื่อสักครูนี้ผมเรียนวาประมาณ  

๑๘๕ พันลานดอลลารสหรฐั เนื่องจากวาสินทรัพยสวนใหญ ๘๐ เปอรเซ็นต เปนสินทรัพยท่ีเปน 

เงินตราตางประเทศ โดยเฉพาะเงินดอลลารสหรฐั อีก ๒๐ เปอรเซน็ตจะเปนเงนิบาท  

แลวกติกากฎหมายของแบงกชาตกิ็บอกวาส้ินปกต็องปรบัใหเปนเงนิบาท คือหมายถงึวา 

ตัวเลขทางบัญชีพอปรับแลว ถาเกิดคาเงนิออนเรากําไร คาเงนิแข็งเรากข็าดทุน สมมุติม ี 20 

๑๘๕ พันลานบาท แข็งขึน้บาทหนึง่ เราก็เสียหายไป ๑๘๕,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ แตวาเปน

ตัวเลขทางบัญชีเทานั้น เขาเรียกวา อันรีอะไลซ (unrealized) ไมไดรับรูเปนรายไดหรือวาขาดทุน 

อะไรตาง ๆ ตวัเม็ดเงินยังอยู ถาเกิดวาอีกปหนึ่งคาเงนิออน ๑ บาท เราก็กาํไรกลับมาเหมือนกนั 

เพราะฉะนัน้ตัวเลขตรงนี้เปนตวัเลขทางบญัชีเทานัน้ แตตวัเลขที่เปนรีอะไลซ (realized) เมื่อสักครู

นี้ที่ผมเรียนใหทราบ คือตัวเลขที่เราใชออกตราสารเพ่ือดูดซับสภาพคลอง ตรงนี้จะเปนตวัเลข 25 

สวนใหญ ซึ่งกเ็ปนเรื่องปกตขิองการดาํเนนินโยบายทางการเงิน ซึ่งถาไมทําจะเสียหายมากกวานี้

มากมาย ก็เรียนทานนายแพทยเจตน  ศริธรานนท ขอบคุณครับ  
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๓๐ 

สนช. ๔๗                                                                                    ศภุลักษณ  ๘/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทางผูชี้แจงมีอะไรเพ่ิมเตมิไหม เชิญครับ 

  นายจาตรุงค  จันทรงัษ (ผูชีแ้จง)   :   ขออนุญาตครับ กราบเรียนทานประธาน 5 

ที่เคารพ และทานสมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาติผูทรงเกียรตนิะครับ ขอเรียนตัวเลข ผมให 

ตัวเลขลาสุดเลยดกีวา เพราะวาแบงกชาติเราเปดเผยงบดุลเปนรายอาทิตยดวยซ้ําไป แลวลง 

ราชกิจจานุเบกษา ตัวเลขลาสุดวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม หนี้ของแบงกชาตติองเรียนวา มีมากกวานัน้ 

๔.๙ ลานลานบาท เปนตัวทีเ่ราไปดดูซบัสภาพคลองออกมา ดวยการออกตราสารหนี้ธนาคาร 

แหงประเทศไทยและการเขาไปในตลาดซื้อคืน ๔.๙ ลานลานบาท แลวก็มหีนี้ที่เปนเงินรบัฝาก 10 

จากรัฐบาล แลวก็จากสถาบนัการเงนิอีกประมาณ ๓๕๖,๐๐๐ ลานบาท อันนี้คือ ๒ ตัวหลัก ๆ 

เปนหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทย ตองเรียนวาเราเปดเผยในราชกิจจานุเบกษาทกุสัปดาห 

 

          -  ๙/๑ 

 15 

 



๓๑ 

สนช. ๔๗              ทิพยอัปสร  ๙/๑ 

 

  แลวอกีประการหนึ่งคอือยางท่ีทานรัฐมนตรีไดเรียนกอนหนานีก้็คือวา หนีข้อง 

ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองชาํระจากสวนที่เปนสินทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น 

ไมสามารถที่จะไปเอามาจากงบประมาณของรฐับาลมาชําระหนีไ้ด เพราะวาเวลาทีธ่นาคาร 5 

แหงประเทศไทยกอหนี้ก็จะมีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นมาดวย ทีสํ่าคัญคอืเงนิสํารองระหวางประเทศ 

ตอนทีเ่งินไหลเขามากม็ากองอยูท่ีทางดานสินทรัพย ทําใหสภาพคลองในระบบสูงขึน้มาก 

ธนาคารแหงประเทศไทยก็จําเปนตองออกพันธบตัรพวกนี้หรอืกูเงนิออกจากระบบ เพ่ือไมให 

สภาพคลองสูงเกินไปก็เลยมตีนทนุในสวนของการกอหนีต้รงนี้ขึน้ ในอนาคตหากจะตองลดพันธบัตร

ตรงนี้ก็จะตองลดสวนทีเ่ปนสินทรัพยไมสามารถเอามาจากรัฐบาลได ทาํใหการกอหนี้ของธนาคาร 10 

แหงประเทศไทยไมเปนภาระกับทางดานการคลังภาครฐั ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ๖ – ๗ ทานที่อภิปรายไว ยังมทีานใดติดใจ 

อีกหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมแีลว ผมขอปดการอภิปราย   

ตอไปจะเปนการขอมติในวาระที่ ๑ วาที่ประชมุจะเห็นสมควรรับหลักการของรางพระราชบัญญตัิ

การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณาตอไปหรือไม กอนขอมติผมขอตรวจสอบ

องคประชมุ เชญิทานสมาชกิแสดงตนครับ ขณะนี้เปนขัน้ตอนการขอตรวจสอบองคประชมุ 20 

กอนลงมติในวาระที ่๑ รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ เชิญทานสมาชกิแสดงตนไดเลย  

  ทานสมาชิกครับ ขณะนี้มีนกัศึกษาคณะนติิศาสตรและคณะรฐัศาสตร 

จากมหาวิทยาลัยรามคาํแหงเขาเย่ียมชมการประชมุของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ยินดตีอนรับ 

นอง ๆ นักศกึษาทุกทาน ขณะนี้สภานิติบญัญตัแิหงชาติกําลังพิจารณาวาระที่ ๑ 25 

รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... นะครับ  

  มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไม ทานสมาชกิทุกทานแสดงตน 

เรียบรอย ขอทราบองคประชุมครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๑๕ คน)  
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๓๒ 

สนช. ๔๗              ทิพยอัปสร  ๙/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๑๕ ครบเปนองคประชุมแลว 

ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมในวาระที ่๑ สมาชกิทานใดเหน็สมควรรับหลักการของ 5 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ทานกดปุม เหน็ดวย ทานใดเห็นวาไมสมควรรับหลักการกดปุม  

ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงมตคิรับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนน 

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๑๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในวาระที่ ๑ รางพระราชบัญญัต ิ

การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... องคประชมุ ๒๑๕ ทาน มตท่ีิประชุมเห็นดวย ๒๑๑ 

ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔  เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีติใหรับหลักการของรางพระราชบัญญตั ิ

ฉบับนี้ไวพิจารณาตอไป   

  ตอไปผมจะขอใหทีป่ระชุมพิจารณาวาเหน็สมควรที่จะมอบหมายให15 

คณะกรรมาธิการคณะใดเปนผูพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ในขั้นตอนตอไป เชิญทานสมชาย 

แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ 

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้พิจารณา 20 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ จํานวน ๑๗ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ขึ้น ๑ คณะ จํานวน ๑๗ ทาน เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญตัิฉบับนี้ตอไป มีผูรบัรองถูกตอง  25 

จะมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอืน่หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๓๓ 

สนช. ๔๗             ทิพยอัปสร  ๙/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบ เพราะฉะนัน้ 

สัดสวนของกรรมาธิการในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี ๑ ใน ๕ จะเทากับ ๓ ทาน เชญิทานรฐัมนตรี5 

เสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของ ครม. ๓ ทานตอที่ประชุม เชิญครับ 

  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ ผม นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของรัฐบาล ดังนี้ 

  ๑. นายธีรชัย  อตันวานิช 10 

  ๒. นายยรรยง  ไทยเจรญิ 

  ๓. นายอภิวฒัน  จิระศิรโิสภณ 

  ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมาธิการ 15 

ในสัดสวนของ ครม. ๓ ทานแลว ตอไปขอใหที่ประชมุพิจารณาเสนอรายชือ่กรรมาธกิารในสัดสวน 

ของสมาชิกอกีจํานวน ๑๔ ทาน เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ สมชาย  แสวงการ 

ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอเสนอรายชื่อ 

กรรมาธิการในสัดสวนของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ จํานวน ๑๔ คน ดงันี ้20 

    ๑. นายเจน  นําชัยศิร ิ

    ๒. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย 

    ๓. นายปรดีี  ดาวฉาย 

    ๔. คุณพรทิพย  จาละ 

    ๕. นายวรพล  โสคติยานุรกัษ 25 

    ๖. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 

    ๗. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 

    ๘. พลเอก สกนธ  สัจจานติย 

    ๙. ศาสตราจารยสม  จาตศุรีพิทักษ 
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๓๔ 

สนช. ๔๗         ทิพยอัปสร  ๙/๔ 

 

  ๑๐. นายสมพล  เกียรตไิพบลูย 

  ๑๑. พลเอก สุรวัช  บตุรวงษ 

  ๑๒. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 5 

  ๑๓. นางเสาวณี  สุวรรณชพี 

  ๑๔. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กล่ันเสนาะ 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารในสัดสวนของสมาชกิ 

จํานวน ๑๔ ทาน มีผูรบัรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอรายชื่ออยางอื่นหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานใดเสนอรายชื่อเปนอยางอื่น  15 

ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบ ตอไปเชิญเลขาธิการอานรายชื่อกรรมาธิการรวม ๑๗ ทานตอที่ประชุม 

อีกครัง้ครบั 

 

         -  ๑๐/๑ 
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๓๕ 

สนช. ๔๗         พรเพ็ญ  ๑๐/๑ 

 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  จํานวน ๑๗ คน ดงันี ้5 

    1. นายธีรชัย  อตันวานิช 

    2. นายยรรยง  ไทยเจรญิ 

    3. นายอภิวฒัน  จิระศิรโิสภณ 

    4. นายเจน  นําชัยศริ ิ

    5. พลอากาศเอก ชูชาต ิ บุญชัย 10 

    ๖. นายปรดีี  ดาวฉาย 

    ๗. คุณพรทิพย  จาละ 

    ๘. นายวรพล  โสคติยานุรกัษ 

    ๙. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 

  ๑๐. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 15 

  ๑๑. พลเอก สกนธ  สัจจานติย 

  ๑๒. ศาสตราจารยสม  จาตศุรีพิทักษ 

  ๑๓. นายสมพล  เกียรตไิพบลูย 

  ๑๔. พลเอก สุรวัช  บตุรวงษ 

  ๑๕. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 20 

  ๑๖. นางเสาวณี  สุวรรณชพี  และ 

  ๑๗. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กล่ันเสนาะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารถูกตองนะครับ 

ตอไปขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องกําหนดเวลาการทํางานของกรรมาธิการคณะนี้ และกําหนด 25 

เวลาแปรญัตติ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตั ิ
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๓๖ 

สนช. ๔๗         พรเพ็ญ  ๑๐/๒ 

 

แหงชาต ิขอเสนอกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๗ วนั กาํหนดเวลาดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการ 

ภายใน ๓๐ วนั ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอกําหนดเวลาทํางานของกรรมาธิการ 

คณะนีภ้ายใน ๓๐ วัน นับจากวนันีน้ะครับ กําหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นบัจากวนันี้

เชนเดียวกนั มีผูรับรองถูกตอง จะมีสมาชกิทานใดเสนอระยะเวลาเปนอยางอืน่หรอืไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ถือวาทีป่ระชุมเหน็ชอบ 

กําหนดเวลาแปรญตัตริางพระราชบัญญัตฉิบบันีภ้ายใน ๗ วนั นับจากวนันีน้ะครับ กําหนดเวลา 

ทํางานของกรรมาธิการคณะนี้ภายใน ๓๐ วนั นับจากวนันี้เชนเดียวกนั สวนจะนดัประชมุครัง้แรก 

เมื่อไรจะแจงใหรับทราบตอไป ตองขอขอบคุณทานรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลังและคณะ 15 

เชิญครับ เปนอันจบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑ 

  ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒ เชิญทานพีระศกัดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ครับ  

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธาน 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เรือ่งดวนที ่๒  รางพระราชบญัญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนญู 25 

แหงราชอาณาจักรไทย พิจารณาเสร็จแลว 
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๓๗ 

สนช. ๔๗         พรเพ็ญ  ๑๐/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตามท่ีที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั 5 

ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นัน้ 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว 

เสร็จแลว และไดนําเสนอรายงานตอประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาตติามขอบังคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๑๓๐ วรรคหา (๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานท่ีจัดใหกบั 10 

สมาชิกทุกทานแลว  

  ทานสมาชิกครับ โดยทีร่ัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคหา 

กําหนดวา เมื่อคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. .... เสรจ็แลว ใหเสนอตอสภานติิบญัญตัิแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที ่

ไดรบัแตงตั้งเพ่ือใหความเหน็ชอบ ถาสภานิตบิัญญัตแิหงชาตมิีมติไมเหน็ชอบดวยคะแนนเสียงเกนิ 15 

สองในสามของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิใหรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรฐัธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่สภานติิบญัญตัิแหงชาติมมีตไิมถงึสองในสาม 

ดังกลาว ใหถือวาสภานิตบิญัญตัิแหงชาติใหความเหน็ชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  

ซึ่งปจจุบันนี้มีจํานวนสมาชกิทั้งหมด ๒๔๙ คน ตองไดถงึ ๑๖๗ เสียง   

  ดังนัน้ ในวนันี้ก็จะเปนการพิจารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ  20 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลวทัง้ฉบับ แลวจึงจะลงมตวิาจะใหความเหน็ชอบ 

หรือไมใหความเหน็ชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ ขอเชิญคณะกรรมาธิการ

วิสามญัเขาประจําที่ครับ 

  (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขาประจําท่ี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพรอมแลว 

เชิญแถลงไดเลยครบั 
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๓๘ 

สนช. ๔๗          พรเพ็ญ  ๑๐/๔ 

 

  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย (ประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธาน ทานสมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาตทิี่เคารพทุกทาน กระผม นายสุรชยั   

เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 5 

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ขอเสนอรายงานการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการวิสามญั ๓ ฝาย ดังนี ้

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดมีหนังสือดวนท่ีสุด  

ที่ (รธน) ๖๓๑/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสนอความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญตั ิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... มายังสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

โดยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดมีประเดน็ปญหาที่เสนอความเห็นวา รางพระราชบัญญัต ิ

ดังกลาวยังมีขอทีค่ณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญพิจารณาแลวเหน็วาไมตรงตามเจตนารมณ 

ของรฐัธรรมนูญอยู ๔ ประเดน็   

  ดังนัน้ในคราวการประชุมของสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ครั้งที ่๔๕/๒๕๖๐ 15 

เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงไดมีมติตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นคณะหนึ่ง  

เพ่ือพิจารณาหนังสือของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาว และไดมีมตติั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นเพ่ือพิจารณาตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๒๖๗ วรรคหา 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญซึง่ประกอบดวยผูแทนจากสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ20 

จํานวน ๕ ทาน ผูแทนจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู จํานวน ๕ ทาน และประธาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดประชมุรวมกนัแลวไดบทสรุป ดังนี้  

 

          - ๑๑/๑ 

25 



๓๙ 

สนช. ๔๗         ณัฐนติยรดี  ๑๑/๑ 

    

  ประเดน็ที่ ๑ ซึง่เปนประเดน็เกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหาผูสมคัรรบัเลือกตั้ง 

ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของบทบญัญตัิในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูมีความเห็นวา ยังไมมีมาตรการเพียงพอ 5 

ในการจัดการกับการทุจริตในชั้นการประชมุสาขาพรรคการเมอืงหรือตัวแทนพรรคการเมอืง 

ประจําจังหวัด เพ่ือใหการลงคะแนนคดัเลือกผูสมัครรับเลือกตัง้เปนไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม 

  ประเดน็ที่ ๒ การที่บทบัญญตัิของมาตรา ๕๑ (๔) แหงรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหหวัหนาพรรคการเมืองตองอยูในบัญชรีายชื่อ 

ผูสมัครรบัเลือกตัง้ลําดบัท่ี ๑ ในบญัชีรายชื่อเทานั้น เปนการเลือกปฏิบัตติอหัวหนาพรรคการเมือง 10 

โดยไมเปนธรรมตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนญูหรอืไม  

  ประเดน็ที่ ๓ การที่มาตรา ๓๕ ประกอบมาตรา ๕๐ (๔) และมาตรา ๕๑ (๓)  

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ที่กําหนดใหจังหวดั 

ที่มิไดเปนที่ตัง้ของสํานกังานใหญหรือสํานกังานสาขาพรรคการเมือง ตองมีสมาชกิในทุกเขตเลือกตั้ง 

มาประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการเลือกผูสมัครรับเลือกตัง้ จะเปนเหตุให 15 

พรรคการเมืองที่ยังไมมีสมาชิกไมถึงจํานวนดงักลาวไมวาดวยเหตุใดไมสามารถจัดใหมีการเลือก 

ผูสมัครรบัเลือกตัง้ได บทบญัญตัิดังกลาวเปนการตดัสิทธิทางการเมืองมิใหสงผูสมัครรับเลือกตัง้ 

และกระทบตอหลักการของรัฐธรรมนูญทีมุ่งหมายใหทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย

หรือไม   

  นอกจากนี้ในประเดน็ท่ี ๓ ยังมีอีกประเดน็ยอย ไดแก บทบัญญตัิของ 20 

มาตรา ๕๐ (๕) และมาตรา ๕๓ (๕) กาํหนดใหมีการลงคะแนนเลือกผูสมคัรรับเลือกตั้งแบบ 

แบงเขตและแบบบญัชีรายชือ่ กรณีทีป่ระชุมรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมอืง 

และคณะกรรมการสรรหาไมเหน็ชอบกับรายชื่อที่ผานการคดัเลือกโดยสมาชิกพรรคการเมอืง  

และตองกลับไปดําเนนิกระบวนการใหมโดยไมมีจุดส้ินสุดนัน้ อาจทําใหพรรคการเมืองไมสามารถ 

สงผูสมัครรับเลือกตั้งไดภายในเวลาทีก่ําหนดหรอืไม   25 

  ประเดน็ที่ ๔ บทบัญญัตขิองมาตรา ๑๓๘ ของรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ที่กาํหนดใหการเลือกตัง้ทั่วไปครั้งแรก 

ที่จะมีขึน้ภายหลังจากวันประกาศใชรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญใชบังคบั  

หากพรรคการเมืองใดจัดตัง้สาขาพรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรคการเมอืงประจําจังหวดัไวแลว 
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๔๐ 

สนช. ๔๗         ณัฐนติยรดี  ๑๑/๒ 

 

ในจังหวัดใด ก็ใหพรรคการเมืองนัน้สามารถสงผูสมคัรรบัเลือกตั้งไดทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

ทําใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นกอนวนัท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญใชบังคบัและ 

เปนพรรคการเมอืงขนาดใหญไดเปรียบพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งไดเปรียบ5 

พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหมภายหลังวันทีก่ฎหมายฉบบันี้ใชบังคับ จึงเปนลักษณะการเลือกปฏิบตัิ

โดยไมเปนธรรมหรือไม  

  คณะกรรมาธิการไดนาํประเด็นทัง้ ๔ เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

โดยกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นไดกาํหนดเฉพาะประเดน็ความเห็น 

ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสงมา โดยในระหวางการประชมุผมในฐานะที่เปนประธาน10 

คณะกรรมาธิการวิสามญัคณะนี้ไดเปดโอกาสใหแตละฝายไดแสดงความคดิเห็นอยางกวางขวาง 

พรอมเหตุผลประกอบในความเหน็ของแตละฝาย เมื่อแตละฝายไดอภิปรายเสร็จส้ิน 

จนสิ้นกระแสความแลว ไดมีการลงมติในประเดน็ตาง ๆ ซึง่ปรากฏผล ดงันี้ 

ในประเดน็ที่ ๑ ประเด็นที่วากระบวนการในการสรรหาผูรับสมัครเลือกตัง้ 

ที่ใหสมาชิกพรรคการเมืองมสีวนรวมในการคัดเลือกหรือที่เรียกวา ไพรมาร ีโหวต (primary  15 

vote) ตามบทบญัญตัิของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ยังไมมมีาตรการจัดการกับการทุจรติในขัน้การประชุมสาขาของ 

พรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรคการเมืองประจําจังหวดั เพ่ือใหการลงคะแนนเลือกผูรับสมคัร 

เลือกตัง้เปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัไดพิจารณาแลว  

มีมตโิดยเสียงขางมากเหน็ดวยกับความเหน็ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จึงไดมีมติใหแกไข 20 

เพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ในรางที่ผาน 

การพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติในวาระที่ ๓ ไปแลว โดยมีการบญัญตัิเพ่ิมมาตรการ 

ในการจัดการกับการทุจริต โดยเพ่ิมความเปนมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓  

มาตรา ๕๑/๔ และมีการแกไขเพ่ิมเติมในมาตรา ๕๒ กบัมีการเพ่ิมบทกําหนดโทษเปน 

มาตรา ๑๑๒/๑ มาตรา ๑๑๒/๒ และมาตรา ๑๑๒/๓  25 

   ในประเดน็ที่ ๒ ทีว่าการที่บทบัญญตัิของมาตรา ๕๑ (๔) ของรางพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหหวัหนาพรรคการเมอืงตองอยู 

ในบัญชรีายชื่อผูสมคัรรบัเลือกตั้งลําดบัที่ ๑ ในบัญชรีายชื่อเทานัน้ เปนการเลือกปฏิบัติตอหวัหนา 

พรรคการเมืองโดยไมเปนธรรมหรือไมนัน้ ที่ประชมุของคณะกรรมาธิการวิสามัญไดรับฟงความเห็น 
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๔๑ 

สนช. ๔๗        ณัฐนติยรด ี ๑๑/๓ 

 

จากทุกฝายแลว ไดมีมติโดยเสียงขางมากเหน็ดวยกับความเหน็ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

จึงไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

ที่ผานการพิจารณาของสภานิติบญัญตัแิหงชาติในวาระที่ ๓ ไปแลว โดยไดมีการปรบัปรุงแกไข 5 

ในมาตรา ๕๑/๔ เพ่ือใหสิทธิแกหัวหนาพรรคการเมืองท่ีจะเลือกลงสมัครรับเลือกตัง้ไดทัง้แบบ 

บัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งอยางใดอยางหนึ่งตามทีห่ัวหนาพรรคการเมืองตองการ 

  ในประเดน็ที่ ๓ ในประเดน็นี้ที่ประชุมไดพิจารณาแลวกาํหนดเปนประเด็นยอย 

๒ ประเด็น   

  ประเดน็ยอยที่ ๑ ไดแก การท่ีมาตรา ๓๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๔) และ 10 

มาตรา ๕๑ (๓) แหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ....  

ที่กําหนดใหจังหวัดที่มิไดเปนที่ตัง้สํานกังานใหญหรือสาขาของพรรคการเมืองตองมสีมาชิก 

ในทุกเขตเลือกตัง้มาประชมุไมนอยกวา ๕๐ คน เพ่ือใหสมาชิกมีสวนรวมในการเลือกผูสมัคร 

รับเลือกตั้ง จะเปนเหตุทําใหพรรคการเมืองท่ียังมีสมาชิกไมถงึจํานวนดังกลาวไมวาดวยเหตุใด  

ไมสามารถจัดใหสมาชิกเลือกผูสมัครรับเลือกตัง้ได เปนการตัดสิทธิทางการเมืองไมใหสามารถ 15 

สงผูสมัครรับเลือกตั้งและมผีลกระทบตอหลักการของรฐัธรรมนูญที่มุงหมายใหทุกคะแนนเสียง 

ของประชาชนมีความหมายหรือไม  

  ประเดน็ยอยที่ ๒ มาตรา ๕๐ (๕) และมาตรา ๕๑ (๕) กําหนดให 

การลงคะแนนเสียงผูสมคัรรบัเลือกตั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชรีายชื่อ กรณีทีป่ระชุมรวมกนั 

ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกบัคณะกรรมการสรรหาไมเห็นชอบดวยกบัรายชื่อ 20 

ที่ผานการคดัเลือกของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นจะตองกลับไปดําเนนิการคัดเลือกใหม 

โดยไมมีกําหนดสิน้สุดอาจทาํใหพรรคการเมืองไมสามารถสงผูสมคัรรบัเลือกตั้งไดภายใน 

เวลาที่กาํหนดหรือไม  

  ทั้ง ๒ ประเด็นนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแลวมีมต ิ

โดยเสียงขางมากไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ จึงมมีตใิห 25 

คงมาตรา ๓๕ มาตรา ๕๐ (๕) และมาตรา ๕๑ (๕) ไวตามรางเดมิที่ผานการพิจารณา 

ในวาระท่ี ๓ ของสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ  

 

         -  ๑๒/๑ 
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๔๒ 

สนช. ๔๗                  เยาวเรศ  ๑๒/๑ 

 

  ประเดน็ที่ ๔ ที่วาบทบญัญตัิของมาตรา ๑๓๘ ซึ่งกําหนดใหการเลือกตั้งทั่วไป 

ที่จะมีขึน้ครัง้แรกภายหลังจากวนัที่ประกาศใชรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี ้ 

หากพรรคการเมืองใดจัดตัง้สาขาพรรคการเมืองหรือมตีวัแทนพรรคการเมืองประจําจังหวดัไวแลว 5 

ในจังหวัดใด ใหพรรคการเมอืงนัน้สามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้งไดทุกเขตเลือกตั้งในจังหวดันัน้  

ทําใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นกอนวนัที่รางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคบัและเปน 

พรรคการเมืองขนาดใหญจะไดเปรียบพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งจะไดเปรียบ 

พรรคการเมืองที่เพ่ิงจัดตัง้ขึน้ใหมภายหลังวนัที่รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

หรือไมนัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญโดยเสียงขางมากพิจารณาแลวมีมตไิมเห็นดวยกบั 10 

ความเหน็ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู จึงมีมติใหคงมาตรา ๑๓๘ ไวตามรางเดิมที่ผาน 

การพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติในวาระที่ ๓  

  กลาวโดยสรปุจากการพิจารณาความเหน็ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเสนอมา

ทั้ง ๔ ประเด็นแลว คณะกรรมาธกิารวิสามัญไดมีการแกไขรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ในรางที่ผานการพิจารณาวาระที่ ๓ ของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ไปแลว โดยมีการแกไขใหมจํานวน ๒ มาตรา คอืมาตรา ๕๑ (๔) และมาตรา ๕๒ ทั้งนี้ไดมกีารเพ่ิม

บทบัญญัติใหมขึน้มาอีก ๗ มาตรา คอืมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓ มาตรา ๕๑/๔ 

และเพ่ิมบทกําหนดโทษเปนมาตรา ๑๑๒/๑ มาตรา ๑๑๒/๒ และมาตรา ๑๑๒/๓ ซึง่เปนบทลงโทษ

เกี่ยวกบัการทุจรติในขัน้ตอนของการคัดเลือกผูสมคัรรบัเลือกตั้งหรือที่เรียกวา ไพรมาร ีโหวต 

(primary vote) ซึ่งผมขอกราบเรียนวามาตรการการลงโทษที่เพ่ิมเติมขึน้มาใหมนี ้ไมมีมาตรการ 20 

ในเรื่องของการยุบพรรคการเมืองที่กระทําความผิดแตอยางใด อตัราโทษที่กาํหนดไวจะมีอตัราโทษ

หนักเบาตามการกระทาํความผิด ซึ่งเริ่มท่ีจําคุกขั้นต่ํา ๖ เดอืนถงึ ๑ ป หรือจําคกุที่ ๑ ป ถึงสูงสุด 

๑๐ ปเทานั้น โดยไมมมีาตรการในเรื่องของการยุบพรรคการเมือง รายละเอียดการแกไขเพ่ิมเติม

พรอมทั้งเหตุผลประกอบความเหน็ของแตละฝายในการพิจารณาในแตละประเดน็ทีผ่มไดกราบเรียน

ตอที่ประชมุทั้งหมด จะปรากฏอยูในเอกสารรายงานความเหน็ที่ไดเสนอตอท่ีประชมุแหงนีแ้ลว 25 

นอกจากนี้ผมขอกราบเรียนตอทานประธานและทานสมาชิกทั้งหลายวาในทายรายงานของ

คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการไดเห็นชอบใหมีการตั้งขอสังเกตไว ๒ ประการ แมวา 
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๔๓ 

สนช. ๔๗                  เยาวเรศ  ๑๒/๒ 

 

ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญจะไมเหน็ชอบดวยกับความเห็นฝายใดฝายหนึ่งกไ็ดพยายาม 

รวบรวมความเห็นของทกุฝายและนาํมาบรรจุไวเปนขอสังเกต เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ในฐานะที่จะตองเปนผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ในอนาคตไดนําขอสังเกตไปเปนแนวทาง 5 

ในการปฏิบัตแิละการบังคบัใชกฎหมายเพ่ือใหบรรลุไปสูวัตถุประสงค ไดแก การทําใหการเลือกตั้ง 

ที่จะเกดิขึน้ตอไปเปนการเลือกตั้งที่สุจรติ บริสุทธิ ์ยุตธิรรม และไดมาซึง่ตวัแทนของพ่ีนองประชาชน

ที่มีความรูความสามารถ ประกอบดวยขอสังเกต ๒ ประการ ดงันี ้

  ขอสังเกตประการแรก การพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ที่สภานติิบญัญตัิแหงชาติพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว วาตรงตาม10 

เจตนารมณของรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ซึ่งเปนขัน้ตอนทีค่ณะกรรมาธิการวิสามัญ  

๓ ฝายเปนผูรบัผิดชอบในการพิจารณานั้น เปนการพิจารณาในขัน้ตอนท่ีแตกตางจากการพิจารณา

วาบทบัญญัตขิองรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูดังกลาวมีขอความขดัหรือแยง 

ตอรฐัธรรมนูญหรือไม เพราะเปนการพิจารณาที่มุงพิจารณาเจตนารมณของรฐัธรรมนูญเปนสําคัญ 

ซึ่งปรากฏชดัเจนตามคําปรารภของรัฐธรรมนญู รวมทัง้บทบัญญตัิทีว่าดวยเสรีภาพในการรวมตวั15 

จัดตัง้พรรคการเมือง หนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอิสระที่เกี่ยวของกบัการเลือกตั้ง รวมทั้ง

บทบัญญัติทีเ่กี่ยวกับการปฏิรูปประเทศวา ในการดาํเนนิกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง

นั้นจะตองมีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความรบัผิดชอบอยางแทจริง 

ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือใหการดําเนินกจิกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งเปนไป

โดยเรียบรอยมีกําหนดเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจนแนนอน อนัจะทําใหการบรหิารราชการแผนดนิเปนไป20 

ไดอยางตอเนื่อง มิใชใหความสําคัญแตเพียงรูปแบบและวิธีการเลือกตัง้ย่ิงกวาหลักการพ้ืนฐาน 

ในระบอบประชาธิปไตย อันเคยเปนสาเหตุท่ีทาํใหเกดิวกิฤตแิกบานเมืองเฉกเชนที่เกิดขึน้ในอดีต 

ที่ผานมา  

  ขอสังเกตประการที ่๒ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเหน็ควรใหคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้นําความเห็นของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีเสนอความเหน็มายังสภานิติบัญญตั ิ25 

แหงชาต ิทั้ง ๔ ประเดน็ไปเปนขอคํานึงสําคญัและเปนแนวทางในการออกกฎหมายลําดับรอง  

และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไป 
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๔๔ 

สนช. ๔๗                  เยาวเรศ  ๑๒/๓ 

 

โดยบริสุทธิ ์ยุตธิรรม ไดมาซึง่ผูที่มีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม  

เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเพื่อใหเปนไปตามตามเจตนารมณโดยรวม 

ของรฐัธรรมนูญ  5 

  ทั้งหมดเปนรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสําหรบัผลการพิจารณา 

ขอความเห็นของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญทีไ่ดสงมายังสภานติิบัญญัตแิหงชาติ รวมทัง้

ขอสังเกตทายรายงาน กระผมในฐานะประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญจึงขอเสนอรายงาน 

ตอที่ประชมุ เพ่ือใหพิจารณามีมตริับรายงาน พรอมทั้งรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมืองฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ กราบขอบพระคุณครับ  10 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดขึ้นบัลลังก ทําหนาทีป่ระธานของทีป่ระชุม) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จะมีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดง 

ความคิดเหน็หรอืไม ไมมีทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นนะครับ ทานกรรมาธกิาร เชิญครับ 

  ศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 15 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติท่ีเคารพครับ ผม อดุม 

รัฐอมฤต ในฐานะกรรมาธิการที่มาจากกรรมการรางรฐัธรรมนญู ผมขออนุญาตกราบเรียน 

เพ่ิมเติมในสวนที่ทานประธานคณะกรรมาธกิารไดกราบเรียนที่ประชุมไปแลววา ในขอที่ทาง 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูมีขอเสนอเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบญัญตัิ 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ซึ่งผานสภานติิบญัญตัิแหงชาตใินวาระที่ ๓ 20 

ไปแลวนัน้ มีเหตุผลที่ควรจะไดเนนยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญนัน้มิได 

มีขอโตแยงในเรื่องของระบบใหสมาชกิพรรคการเมืองไดมีสวนเลือกผูสมัครของพรรค  

แตการทีค่ณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญมขีอที่อยากใหมีการแกไขเพ่ิมเตมินัน้ เพียงแตประสงค 

ที่จะใหการดําเนนิการในเรือ่งที่สภานติิบัญญัตแิหงชาติไดใหความเห็นชอบไปแลว ในเรื่องของ 

ระบบการเลือกผูสมัครของพรรคนัน้เปนไปโดยเรียบรอยและสามารถดําเนนิการใหสอดคลองกับ 25 

วัตถุประสงคท่ีรัฐธรรมนญูอยากใหเกดิขึน้ และดวยเหตนุี้เองผมอยากจะรายงานวา ในสวนของ 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูที่เขาไปทําหนาที่ในกรรมาธิการนัน้ ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ 
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๔๕ 

สนช. ๔๗                  เยาวเรศ ๑๒/๔ 

 

ไดเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญเสนอ ผมจะไมขออภิปรายเพ่ิมเติม แตจะขออนุญาต 

เพ่ิมเติมในสวนที่อาจจะยังมคีวามเหน็ไมตรงกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการปรบัวิธีการ  

ขั้นตอนในการที่จะเลือกผูที่เปนสมาชิกที่จะลงสมัครวาในสวนนี้เองมปีระเดน็ที่ควรใหความสนใจ 5 

แลวคงจะตองเนนยํ้าวา ขอเสนอที่จะใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดไปดําเนินการนัน้กค็ือ 

เรื่องของการกาํหนดเขตเลือกตั้งกับความสามารถของพรรคการเมืองในการท่ีจะสงสมัครผูแทนได 

ในเขตเลือกตั้งแตละเขต ซึ่งในสวนนี้เองเปนเรื่องที่มีความสําคญัมาก เพราะเหตุท่ีวาแตเดมิเราไมมี

เงื่อนไขในเรื่องของการที่จะใหพรรคการเมอืงจะตองมีสมาชิกในเขตเลือกตั้งใด การแกไขหรือวา 

การทําเพ่ิมเตมิในสวนเหลานี้ขึ้นมาทําใหเหน็วาการที่พรรคการเมืองใดก็ตามจะสามารถสงผูสมัคร 10 

ในเขตเลือกตั้งไดจะตองม ี๒ อยางดวยกนั ก็คือ ๑. จะตองมีสาขาพรรคหรอืมตีัวแทนพรรคการเมือง

ประจําจังหวัด  ๒. กค็ือจะตองมีกระบวนการในการที่จะใหสมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นในสาขานั้น 

ในสวนทีเ่ปนเขตเลือกตั้งนั้นไดมีสวนในการเลือก เพราะฉะนั้นเงื่อนไขท้ัง ๒ อยางนี้เปนเงือ่นไขใหม

ที่เกิดขึ้นในระบบของการที่เราจะมกีารเลือกตั้งตอไปในภายภาคหนา เพราะฉะนัน้การที่จะ

อํานวยการใหทั้ง ๒ ส่ิง ซึง่เปนเรือ่งใหมเกดิขึน้ไดอยางราบรืน่ไมเกดิปญหา ก็สะทอนวาจะตองไดรบั15 

ความรวมมือในเรื่องของฝายการเมอืงจะเปนรัฐบาล หรอื กกต. หรือวาในสวนของพรรคการเมือง

เองในการที่จะขยายหรือทําใหมีสมาชกิในเขตเลือกตัง้ตาง ๆ เพ่ือใหเขาสามารถที่จะสงสมัครผูแทน

ของเขาได   

 

          -  ๑๓/๑ 20 

 



๔๖ 

สนช. ๔๗         อัจฉรียา  ๑๓/๑ 

 

  ในสวนตอมาที่ผมอยากเรียนก็คือวา ในทางความเปนจริงการที่ผูแทนของ 

พรรคการเมืองจะลงสมัครเราก็พบอยูวา การมีพรรคการเมืองเล็กหรือใหญอาจจะไมใชเปน 

สวนที่เกิดขึ้นในสภาพที่เปนเรื่องความสามารถของพรรคในการระดมสมาชิก 5 

 แตการที่เราสรางเงื่อนไขใหแตละพรรคมีความสามารถในการสงผูสมัครไดมากหรือนอยเปนเรื่องท่ี

อาจจะจําเปนท่ีจะตองบอกวา กรณีนีม้ีเหตุผลความจําเปนอะไร 

ในการที่จะใหพรรคการเมืองแตละพรรคตองมีเงื่อนไขของการมีสมาชิกจํานวนมาก ที่สําคัญคอื 

การท่ีจะใหพรรคการเมืองคดัสรรคนท่ีมีคุณภาพสงสมคัรในแตละเขตเลือกตั้ง ซึง่ผมคิดวาประเด็นนี้

เปนเรื่องที่สําคัญมาก วตัถปุระสงคของการทีเ่ราจะใหมีระบบไพรมารี โหวต (primary vote) นั้น 10 

คงไมไดอยูเพียงแควาการใหพรรคการเมืองคดัสรรคนของพรรคการเมืองเทานัน้ แตยังหมายถึง 

เรื่องของการคดัสรรคนท่ีด ีเพ่ือใหประชาชนไดไปเลือกตัง้หรือไปเลือกคนที่พรรคการเมืองเสนอมา 

ความสําเร็จในเรื่องเหลานี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อการท่ีระบบพรรคการเมืองนั้นเราสามารถที่จะ

ขับเคล่ือนใหมีการคัดสรรคนที่ดีเขาไปได ซึ่งผมคดิวาประเด็นนี้คงตองอาศัยความสามารถและ 

การทํางานของ กกต. รวมกบัรัฐบาลในภายภาคหนาที่จะผลักดนัใหพรรคการเมอืงสามารถสงคนด ี15 

มคีวามรูความสามารถเขาไปได         

  สุดทายผมกราบเรียนวา การที่กรรมาธิการในสวนของกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไมแสดงความเหน็ ใน ๒ ประเดน็สุดทาย ซึ่งอาจจะอยูในเอกสาร สวนหนึง่ 

อาจจะเห็นวามีการงดออกเสียงนั้น เพราะเราเหน็วาในสวนนี้เปนเรื่องที่เราเคารพความเห็น 

ของสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ ที่ไดมคีวามเหน็ในเรื่องตาง ๆ แลว เมื่อเรามีความเหน็ที่ไมตรงกนั 20 

ก็อยากใหเสียงขางมาก ซึ่งสภานิติบญัญตัแิหงชาตติามรฐัธรรมนูญนัน้จะเปนผูที่ชี้ขาดในกรณีนี ้

เปนผูตัดสินใจ เพราะการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนีเ้ปนเรื่องที่แมจะมกีารยกรางโดย

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู มคีณะกรรมาธกิารในการชวยกล่ันกรอง แตทายที่สุดแลวหลักการ

ทั้งหลายท้ังปวงจะจบสุดทายหรือส้ินสุดท่ีสภานิตบิัญญตัิแหงชาติที่จะเปนคนตดัสินใจ เพราะฉะนัน้

ในหลายเรือ่งที่เราเห็นตางกนัในคณะกรรมาธิการ จึงเปนเรื่องที่กรรมการรางรฐัธรรมนูญไดประชุม25 

กันแลวกเ็หน็วานาจะใหที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดชวยกล่ันกรอง  

สุดทายผมคงขอบพระคุณทานประธานทีก่รุณาใหโอกาสในการชีแ้จง ขอบพระคณุครับ 
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๔๗ 

สนช. ๔๗         อัจฉรียา  ๑๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดประสงค 

จะอภิปรายหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีผมขอปดการอภิปรายนะครบั  

ตอไปจะตองเปนการลงมตติามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคหา  

บัญญตัิวา ถาสภานติิบัญญตัแิหงชาตมิีมติไมเหน็ชอบดวยคะแนนเสียงเกนิ ๒ ใน ๓ 

ของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาที่มีอยูของสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ใหรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่สภานติิบญัญตัิแหงชาตมิมีตไิมถงึ ๒ ใน ๓ ดังกลาว10 

ใหถือวาสภานติิบญัญตัิแหงชาติใหความเหน็ชอบตามรางที่คณะกรรมาธกิารวิสามญัเสนอ  

ปจจุบันมีสมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติ จํานวน ๒๔๙ ทาน ดังนั้นการออกเสียงลงคะแนนในกรณี

ดังกลาวนี้ หากสภานิตบิัญญัตแิหงชาติมีมติไมเหน็ชอบดวยคะแนนเสียงตัง้แต ๑๖๗ เสียงขึ้นไป 

ก็ใหถือวารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนัน้เปนอันตกไป แตกรณีที่สภานติิบัญญตัิแหงชาติ

มีมตไิมเห็นชอบไมถงึ ๑๖๗ เสียง ใหถือวาสภานติิบัญญตัิแหงชาติใหความเหน็ชอบตามรางที่15 

คณะกรรมาธิการวิสามญัเสนอ  ตอไปก็จะเปนการลงมติวาจะเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้กอนจะลงมติผมขอตรวจสอบองคประชุมกอน 

นะครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชมุ ทานสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุม

แสดงตนนะครบั มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม ขอทราบองคประชุมครับ   

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๖ คน) 20 

 

- ๑๔/๑ 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๔๘ 

สนช. ๔๗         สุชารตัน  ๑๔/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขณะนี้มีสมาชิกอยูในหองประชมุ  

จํานวน ๒๐๖ ทาน ครบองคประชุมนะครับ ตอไปผมจะขอถามมติจากท่ีประชุมนี้วาจะเหน็ชอบ 

หรือไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีน้ะครับ สมาชิกทานใด5 

เห็นชอบดวยกบัรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีก้ดปุม เหน็ดวย สมาชิกทานใด 

ไมเห็นชอบกดปุม ไมเหน็ดวย ทานใดประสงคงดออกเสียง กดปุม งดออกเสียง เชิญทานสมาชิก

ลงคะแนนครบั มทีานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมเห็นดวย ๒๐๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๘  10 

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๕ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอันวาที่ประชมุ 

ลงมตไิมเห็นชอบดวยกบัรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ...  

ดวยคะแนนเสียงไมมี จึงไมถึงจํานวน ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ จึงถือวาสภานติิบัญญัตแิหงชาติใหความเห็นชอบตาม 

รางที่คณะกรรมาธิการวสิามญัเสนอ ซึง่สภานติิบญัญตัิแหงชาติจะไดสงไปใหนายกรฐัมนตร ี15 

เพ่ือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ ตอไป  

  โดยที่คณะกรรมาธิการมขีอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้แลวไดบันทึกขอสังเกตดงักลาวไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชุม 

เห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการก็จะไดดําเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตรแีละหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของตอไปนะครบั ทานสมาชกิชวยตรวจดวูาจะมขีอสังเกตประการใด เกี่ยวกบัขอสังเกตของ20 

คณะกรรมาธิการวิสามญั มสีมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอืน่เกี่ยวกับขอสังเกตดังกลาวไหม

ครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ดวยกับขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามญั ขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญมากครบั จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒ 25 

นะครับ 
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๔๙ 

สนช. ๔๗        สุชารัตน  ๑๔/๒ 

 

  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม 

  ๓.๑ กระทูถามสด  ไมม ี

  ๓.๒ กระทูถามทั่วไป   5 

   ทานสมาชิกครับ ตามระเบียบวาระการประชมุมีกระทูถาม จํานวน ๑ กระทู  

คือกระทูถาม เรื่อง การอนรุกัษโบราณสถานและสถาปตยกรรมเกาแกของทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ ตั้งคาํถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม แตเนื่องจากทานรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงวฒันธรรมมีภารกจิสําคัญไมอาจมาตอบกระทูได จึงขอเล่ือนวาระนีไ้ปกอน จะมีสมาชกิ

ทานใดขัดของหรือไมครับ 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีสมาชกิทานใดขดัของนะครบั 

   ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว  

  ๔.๑ รายงานการพิจารณาศกึษาระเบียบของทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง 

สูงสุดวาดวยวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 15 

กระบวนการยุติธรรมและกจิการตํารวจ พิจารณาเสร็จแลว  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๕๐ 

สนช. ๔๗        สุชารัตน  ๑๔/๓ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารเขาประจําท่ีครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ5 

ครั้งที ่๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ พิจารณาศกึษาระเบียบของทีป่ระชมุใหญ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้  

   บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศกึษาเสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการพิจารณา 

ศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฉบบัดงักลาว ตอที่ประชุม 10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตติามขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิขอ ๙๖ ในการนี้

คณะกรรมาธิการไดขออนญุาตใหบคุคลภายนอกเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบการพิจารณา

รายงานฉบับนีด้วยคือ 

  ๑. นายกิตดนัย  ธรมธัช   อธิบดีศาลปกครองชัน้ตน 

        ประจําศาลปกครองสูงสุด 15 

  ๒. นางสุภาวดี  จันทร   เจาหนาที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ 

  ๓. นางสิรมิาพร  เพชรประไพ  พนักงานคดปีกครองชํานาญการพิเศษ 

  ๔. นางสาวกัญญารัตน  นิลฉ่ํา  เจาหนาที่ศาลปกครองชาํนาญการพิเศษ 

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาผมอนญุาตตามขอบังคบัการประชมุสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิขอ ๒๗ เชญิผูชีแ้จงเขาประจําที่  20 

   (ผูชี้แจงเขาประจําที่)  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาทานประธานคณะกรรมาธิการพรอมแลว 

ขอเชิญแถลงนะครับ 

  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษสุวรรณ (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษสุวรรณ สมาชิก 25 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 

และกิจการตํารวจ สภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาระเบยีบ 

ของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๖)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้   
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๕๑ 

สนช. ๔๗        สุชารัตน  ๑๔/๔ 

 

  ตามที่ท่ีประชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ มมีตมิอบหมายใหคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 

และกิจการตํารวจ พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดดังกลาว 5 

โดยมกีําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน นบัแตวันที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาตมิีมต ิทั้งนี ้

ที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติไดลงมติใหงดใชขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ

ขอ ๓๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีเพ่ือใหสมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาติสามารถเสนอญตัตขิอให

สภามีมติยกเลิกระเบียบของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวธิีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวนตอคณะกรรมาธิการ 10 

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ นบัแตวนัที่สภานติิบัญญตัิแหงชาตมิีมติ 

จนถึงวันจันทรที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ไมมีสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติเสนอญตัติ 

ขอใหสภามมีติยกเลิกระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดงักลาว ไมวาท้ังหมด 

หรือบางกรณีตอบางสวนตอคณะกรรมาธิการแตอยางใด  

   บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศกึษาระเบียบของทีป่ระชมุใหญตุลาการ 15 

ในศาลปกครองสูงสุดดงักลาวเสร็จแลว ปรากฏผลดงันี ้ 

  ๑. ในการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมาธิการไดมกีารประชุมทั้งหมด ๒ ครั้ง และไดเชิญผูแทนจากศาลปกครองมาชี้แจง 

แสดงความคดิเห็น  

  ๒. ไมมีสมาชิกสภานิติบญัญตัิแหงชาติเสนอญตัติขอใหสภามีมติยกเลิกระเบียบ 20 

ของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกลาว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตอ

คณะกรรมาธกิารแตอยางใด 

  ๓. คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษาระเบียบของทีป่ระชุมใหญตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งประกอบดวย ๓ ขอ โดยคณะกรรมาธิการเห็นชอบกับระเบยีบ 

ของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๖)  25 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

  แตอยางไรกต็ามคณะกรรมาธิการไดมขีอสังเกต ดงัตอไปนี้  

 

          -  ๑๕/๑ 
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๕๒ 
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  ๑. ศาลปกครองสูงสุดควรเรงประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงชองทาง 

การชําระคาธรรมเนียมศาลและรายชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่ไดทําความตกลงกับ 

ศาลปกครองผานทางเว็บไซต (website) ของศาลปกครองและตดิประกาศ ณ ที่ทําการ 5 

ศาลปกครองทุกแหง 

  ๒. ศาลปกครองควรมีมาตรการในการตรวจสอบและปองกันการทีบุ่คคลอื่นยินยอม 

ใหใชบัตรเครดติ (credit) ของตนเพ่ือเปนชองทางในการหาประโยชน เชน เรียกรับคาตอบแทน 

ดอกเบี้ย หรือประโยชนอยางอื่น จากการที่ยินยอมใหใชบัตรเครดิตของตนดงักลาวชาํระ

คาธรรมเนียมศาลแทน 10 

  ๓. ศาลปกครองควรหารือกบัธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ เพ่ือหาแนวทางในการ

ปองกนัมิใหมีการใชบัตรเครดิตปลอมของผูชําระคาธรรมเนียมศาล 

  ๔. ในการคนืคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองควรกําหนดวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกบั 

วิธีการชําระคาธรรมเนียมของศาลตามระเบียบนีด้วย  

   ๕. ศาลปกครองควรหารือกบัธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ เพ่ือปองกนัมิใหมีการ 15 

นําเอาวิธกีารผอนชําระเงินที่ใชผานบตัรเครดิต มาเปนชองทางในการหาประโยชนในการชกัชวน 

ใหใชบัตรเครดติในการชําระเงินคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี ้

  ๖. การกําหนดชองทางของการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี ้ 

ศาลปกครองควรดาํเนนิการใหเปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส 

พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิสภาครฐั มาตรา ๓๕  20 

ขอแกไขคําผิดในรายงานจากมาตรา ๓๔ เปนมาตรา ๓๕  

  ๗. เพ่ือไมใหเกดิความเขาใจคลาดเคล่ือนเรื่องการออกใบรับใหกับผูที่ชาํระเงิน 

คาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองควรกาํหนดใหชัดเจนวาตองมกีารออกใบรบัใหครอบคลุมถงึ 

การชําระคาธรรมเนียมศาลตามชองทางอื่น นอกเหนือจากการชําระดวยเงนิสด เชค็ (cheque)  

ซึ่งธนาคารรับรอง หรือเช็คของสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจเปนผูส่ังจายตามที่กําหนดในขอ ๓๕  25 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมขอ ๓ ของระเบียบนี้ดวย 

  ๘. การกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมศาลตาม ขอ ๓๔ (๓) ทางอินเทอรเน็ต 

(internet) ศาลปกครองควรใชถอยคําเปนคําศัพทใหตรงกับศัพทบญัญตัิที่จัดพิมพอยูในหนังสือ 
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ภาษาไทย ภาษาส่ือ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งใชคาํวา “อินเทอรเนต็” (INTERNET) ดังเชน

พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๙. ดอกผลที่เกิดจากการฝากเงินทีเ่ปนคาธรรมเนียมศาลของศาลปกครอง 5 

ควรพิจารณาคนืใหแกคูความที่ศาลสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาลดวย 

  รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานจากการเสนอตอท่ีประชมุแลว  

ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัญญัตวิา “ระเบียบของ 10 

ที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔  มาตรา ๖๖  มาตรา ๗๐   

มาตรา ๗๕/๑  มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวนัที่ออก 

ระเบียบดงักลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามกีารเสนอญัตติ  

และสภาผูแทนราษฎรมมีตภิายในสามสิบวันนับแตวันที่สงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎร 

ดวยคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาทีม่ีอยู ใหยกเลิกระเบยีบใดไมวา15 

ทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหที่ประชมุใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดดําเนนิการใหเปนไปตามนัน้” 

ประกอบกบัมาตรา ๒๖๓ วรรคแรก ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญตัิวา  

“ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภาตามรฐัธรรมนูญนี ้ใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 

ที่ตั้งขึน้ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหนาที่

รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภาตอไป และใหสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาตซิึ่งดํารงตําแหนง20 

อยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทาํหนาที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภา

ตามลําดับ” ดังนั้น สภานติบิัญญตัิแหงชาติจึงตองเปนผูพิจารณาระเบียบของทีป่ระชุมใหญ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฉบับดังกลาว  

  และตามท่ีทีป่ระชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิครัง้ที่ ๔๔/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดีท่ี 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ไดลงมติใหงดใชขอบังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ขอ ๓๘  25 

เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี โดยใหสมาชกิที่ประสงคจะเสนอญตัติใหยกเลิกระเบียบทั้งหมด 

หรือแตบางสวนสามารถเสนอญัตติไดจนถึงวันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น แตเนื่องจากภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวไมมีสมาชิกเสนอญตัติใหยกเลิกระเบียบท้ังหมดหรอืแตบางสวน จึงถือวา 
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ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับระเบียบท่ีประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฉบับนีแ้ลว 

นะครับ  

  โดยท่ีคณะกรรมาธิการมขีอสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการไว 5 

และไดบนัทึกขอสังเกตไวในรายงานนีแ้ลว หากที่ประชุมเห็นชอบดวยกบัขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการก็จะไดดาํเนินการสงไปยังศาลปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณาดาํเนนิการตอไป 

จะมีสมาชิกทานใดมคีวามเห็นเปนอยางอื่นหรือไมอยางไรครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาทีป่ระชุมเหน็ชอบนะครับ 10 

ขอบคุณคณะกรรมาธกิารครับ จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑  

  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษสุวรรณ (ประธานคณะกรรมาธิการ)    :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตท่ีิเคารพ ทางคณะกรรมาธิการมขีอหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๐  15 

  ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ของพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดวา “ระเบียบของทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ตามมาตรา ๔๔  มาตรา ๖๖  มาตรา ๗๐  มาตรา ๗๕/๑  มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ 

ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวนัที่ออกระเบียบดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบ

ได ถาตอมามีการเสนอญตัตแิละสภาผูแทนราษฎรมมีตภิายในสามสิบวันนับแตวันที่สงระเบียบ 20 

ดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่ 

มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหทีป่ระชมุใหญในตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น”  

  ประกอบกบัในมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ที่กําหนดวา “ในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี ้ใหสภานติิบัญญตัิ 25 

แหงชาตทิี่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคง 

ทําหนาท่ีรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภาตอไป” อีกทั้งขอบังคับการประชมุสภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๘ กําหนดวา “ญตัติที่สมาชกิขอใหสภามีมติยกเลิกระเบยีบของ 
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ที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองมีผูรับรองไมนอยกวาย่ีสิบคน โดยตองเสนอ

ตอประธานสภาภายในย่ีสิบวันนับแตวันทีป่ระธานศาลปกครองสูงสุดสงระเบียบดังกลาวใหสภา  5 

และใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรือ่งดวน” แตเมือ่ที่ประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตงิดใชขอบังคับการประชมุสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ขอ ๓๘ เปนการชั่วคราว 

เฉพาะกรณี เพ่ือใหสมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาติสามารถเสนอญตัตขิอใหสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ 

มีมติยกเลิกระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดดังกลาวภายในวันจันทรท่ี  

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   10 

   ๒. ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนกฎหมายลําดับรอง

ซึ่งออกโดยอาศัยอาํนาจตามบทบญัญตัิ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีผลบงัคับใช

เปนกฎหมายนับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพียงแตมาตรา ๖  

แหงพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให 15 

ตองสงระเบียบของทีป่ระชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ ใหสภาผูแทนราษฎร 

ในวันที่ออกระเบียบดงักลาว เพ่ือใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบเพ่ือใหยกเลิกระเบียบ

ทั้งหมดหรือบางสวนไดเทานั้น  

  ๓. การพิจารณาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

เปนการพิจารณาตรวจสอบตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณา 20 

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ขอ ๓๘ ซึ่งเปนการดําเนินการแตกตางจากการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิซึ่งมีการพิจารณา 

เปน ๓ วาระ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๖/๑ 25 
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๕๖ 

สนช. ๔๗                ชนญัชดิา  ๑๖/๑ 

 

กลาวคอืวาระท่ี ๑ เปนการพิจารณาจะรบัหลักการหรอืไม วาระที่ ๒ เปนการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัต ิวาระที ่๓ เปนการลงมตวิาควรใหประกาศเปนกฎหมายหรือไม จึงไมอาจนํา

กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัตมิาใชในการพิจารณาระเบียบของที่ประชมุใหญตุลาการ 5 

ในศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้ได เนื่องจากบทบัญญัตแิหงกฎหมายและขอบงัคบัดังกลาวไดบญัญตัิ

วิธีการพิจารณาระเบียบของที่ประชมุใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไวเปนการเฉพาะแลว  

ดังนัน้หากมกีรณีที่สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิหน็วา ระเบียบของทีป่ระชุมใหญตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดไมถูกตอง กข็อใหสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติเสนอเปนญตัติ เพ่ือให 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตมิีมตยิกเลิกระเบียบดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน คณะกรรมาธิการ 10 

จึงไมสามารถจะแกไขระเบียบขอ ๓๔ (๓) นี้ได แตอยางไรก็ตามคณะกรรมาธิการไดมีขอสังเกต 

ใหศาลปกครองสูงสุดแกไขคาํผิดใหถูกตองตามศัพทบัญญัติท่ีจัดพิมพไวอยูในหนังสือภาษาไทย 

ภาษาส่ือ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งใชคําวา “อินเทอรเน็ต” (INTERNET) จึงใหคําอธิบายตาม

หลักการ เสียงภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยของราชบัณฑิตยสภาวา สําหรับตัวภาษาอังกฤษ  

ที (T) นั้น ในตําแหนงพยัญชนะตนอานเปนเสียงตวั ท จึงใชคําวา เทอร สําหรบัคําวา ทีออีาร (TER)  15 

และในตําแหนงพยัญชนะทายอานเปนเสียงตวัสะกดตัว ต จึงใชคําวา เนต็ แทนคําวา เน็ท 

(NET) ตัวไมไตคูเพ่ือแสดงใหเหน็วาเปนเสียงสระส้ัน  

  ๔. คณะกรรมาธิการขอหารอืตอที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาตวิา 

หากที่ประชมุเห็นชอบตามขอสังเกตคณะกรรมาธิการดงักลาว ใหสงขอสังเกตไปยังศาลปกครอง 

เพ่ือดําเนินการแกไขขอ ๓๔ (๓) คําวา “อินเทอรเนต็” ใหถูกตองตามศัพทที่บญัญตัติาม 20 

ราชบัณฑิตยสภา เนื่องจากระเบียบของที่ประชุมใหญศาลตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ถือวาเปนกฎหมายอยางหนึง่ จึงควรบัญญัตโิดยใชภาษาใหถูกตองตามราชบัณฑิตยสภา 

จึงขอหารือทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาดังกลาวดวย ขอบพระคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือเรื่องนี้เปนเรื่องการใชถอยคํา คําวา 

“อินเทอรเน็ต” ที่สะกดแตกตาง ตามที่รายงานของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธกิารอยากใช 25 

ใหถูกตอง ผมก็เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการวา เรือ่งนีไ้มใชเปนกรณีทีม่ีญัตติที่จะขอ

แกไขได เพราะวาไมไดมีการใหสมาชกิเสนอใหมีการแกไขระเบียบท้ังหมดหรือแตบางสวน  

ทางคณะกรรมาธิการจึงขอหารือตอท่ีประชมุนีว้า ซึ่งความจรงิทานก็ไดเขียนไวในขอสังเกตแลว 

 

 30 



๕๗ 

สนช. ๔๗                ชนญัชดิา  ๑๖/๒ 

 

ก็หารอืที่ประชุมนี้วาจะไดสงขอสังเกตดังกลาวไป แลวขอใหศาลปกครองไดปฏิบตัติามในเรือ่ง 

ของการแกไขถอยคาํตามทีป่ระสงคจะใหแก ผมกข็อหารือวาท่ีประชุมจะมีความเหน็เปนอยางอืน่ 

หรือไมกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ 5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ที่ประชุมเห็นชอบดวยกบั 

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ กเ็หน็สมควรสงขอสังเกตซึ่งเปนขอเสนอในการแกไขคําผิดไปยัง 

ศาลปกครองสูงสุดตอไป จะไดดําเนินการ ขอบคุณคณะกรรมาธิการครับ จบการพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่๔.๑ 10 

  ตอไป ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จังหวดัชายแดนภาคใต (โครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา 

ชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเบตง จังหวดัยะลา คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแลว 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๕๘ 

สนช. ๔๗                ชนญัชดิา  ๑๖/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารการพลังงาน 

เขาประจําทีค่รับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาทานประธานคณะกรรมาธิการพรอมแลว 

ก็เชิญแถลงไดเลยนะครบั 

  พลเอก สกนธ  สัจจานติย  (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม พลเอก สกนธ  สัจจานติย สมาชิกสภานิตบิัญญัต ิ

แหงชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ขออนุญาตที่จะเรียนใหทราบถึง 10 

รายงานการศึกษาตามที่ทานประธานสภาไดกรุณาเรียนใหทราบแลว สืบเนือ่งจากวา 

เมื่อประมาณกลางปที่แลวทานนายกรัฐมนตรไีดเดนิทางไปตรวจเย่ียม ติดตามการดาํเนินงาน 

แกไขปญหาดานความมัน่คง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง 

ภายในราชอาณาจักรในพ้ืนที่ภาคใต และมีการมอบนโยบายเรื่องเกี่ยวกับสามเหล่ียมเศรษฐกิจ 

ของพ้ืนที ่๓ จังหวัดภาคใต โดยกําหนดใหอาํเภอเบตงเปนพ้ืนที่พัฒนาพลังงานแบบย่ังยืน  15 

เพ่ือสรางความมั่นคงและย่ังยืนของดานเศรษฐกิจพ้ืนท่ี ๓ จังหวดัภาคใต ขอกราบเรยีนโดยตรงวา 

อําเภอเบตงเปนอาํเภอที่มีความสวยงาม อากาศดี พวกเราไปกันมาหลายครั้งแลว อาํเภอเบตง 

เปนสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ท่ีคลาย ๆ กับติ่งย่ืนเขาไปในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน แลวก ็

เต็มไปดวยภูเขาลอมรอบ การเดนิทางไปอําเภอเบตงทางบกกต็องผานทางท่ีตามไหลเขาไป 

เปนทางคดเคี้ยว ทางอากาศก็รัฐบาลเพ่ิงจะไดมีการอนมุัติใหสรางสนามบินสําหรบัเครื่องบินเล็ก 20 

อยูระหวางการกอสราง อาํเภอเบตงเปนพ้ืนที่ที่มคีวามเจริญทางเศรษฐกิจสูงมากทเีดียว เปนพ้ืนที ่

ประวัตศิาสตร ซึ่งทางการทหารถือวาเปนพ้ืนที่ที่สําคัญอยางย่ิงตัง้แตในอดตี ตั้งแตพวกผม 

จบการศึกษาและรับราชการเมื่อป ๒๕๑๙ ก็มเีพ่ือนหลายคน เชน ทานพลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ ์

ก็เคยเปนหนวยทหารหนวยแรกท่ีไปอยูในพ้ืนที่อําเภอเบตง พ้ืนที่นีเ้ปนพ้ืนท่ีที่มคีวามเจรญิเศรษฐกิจ

มากมายจนถงึปจจุบนั คนในพ้ืนที่เปนคนท่ีมีความรักประเทศไทย มีการสรางความเจริญในพ้ืนท่ี25 

มากมาย มีโรงแรม มกีิจการ อุตสาหกรรมมากมายอยูในพ้ืนที่ แตเปนพ้ืนทีค่อนขางจํากัดในการ

เดินทาง ส่ิงสําคญัที่สุดของการที่เจรญิเติบโตของดานเศรษฐกิจกค็ือดานพลังงานไฟฟา พลังงาน

ไฟฟาเปน 
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๕๙ 

สนช. ๔๗                ชนญัชดิา  ๑๖/๔ 

 

ปญหาที่มีพอสมควร เนื่องจากวาแหลงผลิตพลังงานจะอยูนอกพ้ืนท่ีอาํเภอเบตงเปนหลัก  

ตองเดินสายผานปาเขาตามเสนทางไปท่ีเบตง มีหลายครั้งหลายคราวที่มปีญหาอุปสรรคสายสงขาด 

อันเนือ่งจากภัยพิบตัิธรรมชาติบาง ภัยพิบัติจากเงื้อมมอืของมนุษยบาง ไฟดับเปนวนั ๆ ซึง่จะเกิด5 

ปญหาตอการใหเกดิความมัน่คงทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนพ้ืนที่ทีม่ีการสงเสริม 

การทองเที่ยว ปจจุบนัมคีนไปเที่ยวที่เบตงมาก ผมเคยไปรวมคณะกับทานประธานคณะกรรมาธิการ 

การคมนาคมเพ่ือดูพ้ืนที่นี ้สมควรอยางย่ิงทีม่ีการสงเสรมิใหมีการพัฒนาปรับปรุงตาง ๆ มากมาย 

ระบบไฟฟาเปนระบบที่สําคญัอยางย่ิง ซึง่โลกที่พัฒนาแลวก็ไดพัฒนาแลว เขาใชระบบไฟฟาที่เรา 

เรียกกนัวาระบบสมารท กรดิ (smart grid) ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีกไ็ดกลาวเมื่อประมาณวนัจันทร 10 

ทานพูดถึงระบบสมารท กรดิ ซึ่งประเทศที่เจรญิแลวเขาใชระบบนี้เปนหลัก เพราะสมารท กรดินัน้ 

จะลดการลอส (loss) ของไฟฟาตามสายระยะไกล หลัก ๆ ก็คือสมารท กรดิ คือตองการใหแตละ

พ้ืนที่เปนไมโคร กรดิ (micro grid) สามารถผลิตไฟฟาใชเองในแตละพ้ืนที่ไดเอง เหลือก็ขาย ไมพอ 

ก็นําเขามา ใหสามารถพ่ึงตวัเองไดโดยใชไฟฟาที่สามารถผลิตเองไดในพ้ืนที่ของตนเองเปนหลัก ------ 

 15 

          -  ๑๗/๑ 
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จากปญหาเรื่องนี้พวกเรากค็ดิวาประเทศไทยควรมรีะบบสมารท กรดิ ซึ่งสมควรมีมานานแลวแตก็ยัง

ไมมีในปจจุบนั มแีตเพียงแคโครงการนํารองท่ีแมฮองสอนสวนหนึ่ง คณะกรรมาธกิารโดยคณะ 

อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามดานพลังงานไฟฟา ทานพลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร 5 

จึงไดมีการริเริ่มวาสมควรท่ีจะมีการศึกษาพิจารณาในพ้ืนที่นีว้าควรเปนการพิจารณาจัดสรางเปน

ระบบไมโคร กริด ซึ่งเปนสวนหนึง่ของระบบสมารท กรดิ ใหอยูในประเทศไทยเปนโครงการนาํรอง 

คณะกรรมาธิการการพลังงานจึงไดมอบหมายใหทานพลเรือเอก ชัยวฒัน เอี่ยมสมุทร ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศกึษาและตดิตามดานพลังงานไฟฟาเปนผูท่ีรบัผิดชอบ 

ในการศกึษาเรื่องนี้ การศกึษาเรื่องนี้คอนขางจะไดรับความยุงยากพอสมควร เพราะเนื่องจากวาตอง10 

ไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน แตก็ยังโชคดีทีว่าการไฟฟาสวนภูมิภาคก็ใหการสนบัสนนุ 

แลวก็สงผูเชี่ยวชาญตาง ๆ มาชวยการศกึษาพอสมควร รายละเอียดผมขออนุญาตให 

ทานพลเรือเอก ชัยวฒัน  เอีย่มสมุทร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธกิารไดกรุณากลาวรายงาน

โดยสรปุ ขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ 15 

  พลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร (รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี)   :   

ขอบพระคุณครับ กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติท่ีเคารพ ทานสมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิุกทาน กระผม พลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการการพลังงาน 

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศกึษาและตดิตามดานพลังงานไฟฟา ขอรายงานผล

การพิจารณา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวดัชายแดนภาคใต (โครงการสามเหล่ียมเศรษฐกจิ) 20 

เกี่ยวกบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งทานประธาน

คณะกรรมาธิการการพลังงานไดกรุณาเรียนใหทราบในเบื้องตนถงึความเปนมาของโครงการนีแ้ลว 

คณะอนกุรรมาธิการไดนําเรือ่งดังกลาวมาพิจารณาศึกษา โดยเดนิทางไปศึกษาดานพลังงานไฟฟา 

ที่อําเภอเบตงตั้งแตวันศุกรท่ี ๒๖ ถึงวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือรบัทราบขอมูลและแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็กับขาราชการ ภาคเอกชน แลวก็ประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังไดทาํการเชิญ25 

นักวชิาการ บคุคล และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใหขอมูลการคนควาเพ่ิมเติมและการพิจารณาหารือ

รวมกันระหวางอนุกรรมาธกิารและที่ปรกึษา มีผลการพิจารณาโดยสรปุ ดังนี ้ 
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  อําเภอเบตงเปนพ้ืนท่ีตอนใตสุดของประเทศ พรมแดนตดิตอกับประเทศมาเลเซีย 

ถึง ๓ ดาน แบงเขตการปกครองออกเปน ๕ ตาํบล ประชากรประมาณ ๖๒,๐๐๐ คน  

มีความเจรญิทางเศรษฐกิจสูง เปนประตูหนาดานขนสงสินคาผานไปยังทาเรือรฐัปนัง มูลคาสงออก  5 

๒,๓๕๔ ลานบาท และนาํเขา ๙๙.๗๙ ลานบาทในป ๒๕๕๙ สูงสุดในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต 

ภาคการทองเที่ยว มนีักทองเที่ยวตางชาติประมาณ ๓ แสนคนตอป ในประเทศประมาณ  

๑๑๕,๐๐๐ คนตอป มูลคาการทองเที่ยวประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท ภาคการเกษตรมีพ้ืนที ่

ปลูกยางพารามากที่สุดของจังหวดัยะลา มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมยางพาราประมาณ  

๒,๐๐๐ ลานบาทตอป สําหรับการคมนาคมนบัเปนอุปสรรคสําคัญ ภูมิประเทศดานที่ติดกับ 10 

ประเทศไทยเปนแนวภูเขาสูง เสนทางคดเคี้ยวใชเวลาเดนิทางนานมาก ปจจุบนัมโีครงการกอสราง 

ทาอากาศยานเบตงเปนสนามบินพาณิชยเพ่ือรองรับเครือ่งบินขนาดไมเกนิ ๗๐ ที่นั่ง คาดวา 

จะแลวเสร็จประมาณป ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อเสร็จแลวจะทําใหภาคการทองเท่ียวมกีารขยายตัวเพ่ิมสูงขึน้ 

อยางมาก และอาจรวมไปถงึภาคการขนสงสินคาบางประเภทดวย  

  สถานภาพระบบไฟฟาในอําเภอเบตง มรีะบบสายสงไฟฟาเขาไปเพียงเสนทางเดียว 15 

ซึ่งเราเรียกวาระบบเรเดียล ไลน (radial line) ขนาดแรงดัน ๑๑๕ เคว ี(kV) จากสถานีไฟฟายอย

บางลางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร ถงึสถานีไฟฟา 

ยุพราชันยปรบัแรงดันลงเปน ๓๓ กโิลโวลต แลวเขาสูอําเภอเบตงระยะทาง ๗ กโิลเมตร  

จากระยะทางไกลและสภาพภูมิประเทศทําใหมีสถติิไฟฟาดับบอยครัง้และเปนเวลานานเปนลําดับ

ตน ๆ ของประเทศไทย นอกจากนัน้ปญหาไฟฟาดับจากการกอความไมสงบมีถงึ ๒ ครั้ง ครั้งแรก 20 

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ใชเวลาซอมทํานาน ๗ เดือน ครั้งที่ ๒ ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๘  

ใชเวลาซอมทํานานถึง ๑๐ เดือน ปญหาของระบบไฟฟาเปนอปุสรรคสําคญัตอการพัฒนาศักยภาพ 

ของอําเภอเบตงทัง้ในดานการทองเที่ยว ดานการเกษตรและคุณภาพชวีิตของประชาชน  

สงผลกระทบตอความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต  

  การแกปญหาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ปจจุบันมโีครงการจัดหาเครื่องกําเนดิ25 

ไฟฟาดีเซล ขนาด ๑ เมกะวตัต จํานวน ๗ เครื่อง โครงการกอสรางสายสงขนาด ๑๑๕ กโิลโวลต 

ตามแนวถนนเสริมสายสงเดมิอกี ๑ วงจร โครงการรบัซือ้ไฟฟาจากภาคเอกชนประเภท 
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เชื้อเพลิงชวีมวล จํานวน ๒ ราย กําลังการผลิตประมาณ ๑๒ เมกะวตัต และโครงการพัฒนาระบบ 

ไมโคร กรดิ (micro grid) เขามาบริหารจัดการระบบไฟฟาในอําเภอเบตง อันนี้เปนโครงการที ่

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขาเตรียมการเอาไวเรียงตามลําดบั  5 

  สําหรบัความตองการพลังงานไฟฟาของพ้ืนที่อําเภอเบตง ปจจุบันอยูที่ประมาณ  

๑๑ – ๑๓ เมกะวัตต จากการพยากรณในอีก ๑๐ ปขางหนา คือที ่พ.ศ. ๒๕๖๘ จากอัตรา 

การขยายตัวของภาคการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกดวย คาดวาอยูที่ประมาณ ๒๒  

เมกะวัตต ซึ่งจํานวน ๒๒ เมกะวตัตนี้อําเภอเบตงกค็วรมคีวามสามารถในการผลิตไมนอยกวา  

๒๖ เมกะวตัต หรือเพ่ิมกําลังผลิตสํารองไปอีก ๑๕ เปอรเซน็ต  10 

  ในดานสถานภาพพลังงานทดแทน สําหรบัเชื้อเพลิงชีวมวลไมยางพารา อําเภอเบตง

มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จํานวน ๑๗๒,๐๐๐ ไรเศษ ในจํานวนนี้เปนพ้ืนทีไ่มยางพาราที่มีอายุมากกวา 

๒๐ ปขึ้นไป จํานวน ๑๒๑,๐๐๐ ไร สามารถผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวมวลได ๖.๓ ลานตัน จํานวน

เชื้อเพลิงชวีมวลดังกลาวนี้ สามารถที่ใชผลิตพลังงานไฟฟาขนาด ๒๐ เมกะวตัตไดเปนเวลาเกอืบ  

๒๐ ป  15 

  นอกจากเชื้อเพลิงชีวมวลแลว อําเภอเบตงยังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟา

จากพลังงานทดแทนอื่น ๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย ลม น้ํา รวมทัง้ขยะชมุชน เปนตน 

  จากสภาพขอเท็จจริงตามทีก่ลาวในเบื้องตน จึงพิจารณาเห็นวา แนวทาง 

การแกปญหาความมัน่คงดานพลังงานไฟฟาอยางย่ังยืนในอําเภอเบตงที่เหมาะสม คอืการพัฒนา

กําลังผลิตไฟฟาของอําเภอเบตงใหสามารถผลิตไฟฟาไดดวยตนเองไดอยางเพียงพอดวยการใช20 

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงชวีมวลไมยางพาราเปนกาํลังผลิตหลัก ใชเครื่องกําเนดิไฟฟาดีเซลขนาด  

๑ เมกะวัตต จํานวน ๗ เครือ่ง รวมทัง้ระบบสายสงขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต ซึ่งมีอยูเดมิเปนกําลังผลิต

สํารองและนําเอาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา smart grid  

ซึ่งประกอบดวยระบบไมโคร กรดิ และระบบเกบ็กักพลังงานเอนเนอจี สตอเรจ (energy storage) 

เขามาบรหิารจัดการ ทัง้การควบคุมการผลิต การนาํสงและการจําหนายพลังงานไฟฟา  25 

  คณะอนกุรรมาธิการไดพิจารณาโครงการพัฒนากาํลังผลิตไฟฟาตามที่กลาวมา

พบวาโครงการดังกลาวนี้ยังมีความสอดคลองกับเปาหมายของนโยบายรัฐและแผนยุทธศาสตร  

๒๐ ป สามารถเขาไปแกไขปญหาความมัน่คงระบบไฟฟาในอําเภอเบตงไดโดยตรงอยางมั่นคง 
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และย่ังยืน สามารถเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีรองรับความตองการใหเพียงพอในอนาคต  

เปนโครงการโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากไมยางพาราในพ้ืนที่ที่หมดอายุการใชงานแลวมาสรางงาน 

สรางรายได สรางความมั่งคัง่ใหแกชุมชน ซึ่งโครงการจะชวยกระตุนการหมุนเวียนทางธุรกิจ 5 

อยางตอเนื่อง และสรางมูลคาเพ่ิมในธุรกิจดานตาง ๆ เชน การทองเที่ยวใหแกผูอาศัยอยูในชุมชน 

นอกจากนี้เมื่อมโีครงการโรงไฟฟาชุมชนเกิดขึ้นในพ้ืนที่แลว ชุมชนนั้นยังไดรับประโยชนจากกองทนุ

พัฒนาไฟฟาอกีทางหนึง่ดวย ซึ่งสามารถที่จะนําเงินกองทุนไปพัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยู

ของประชาชน จึงควรไดรับการดําเนนิการโดยเรงดวน และอาจตองมีการกําหนดหลักเกณฑหรือ

ระเบียบปฏิบตัิบางประการเปนกรณีพิเศษ นอกเหนอืจากหลักเกณฑหรอืระเบียบที่เคยใชตามปกติ10 

ในปจจุบัน  

  สําหรบัการเปรียบเทียบผลตอบแทนดานเศรษฐกิจจากการลงทนุในโครงการ

ดังกลาว แมวาผลตอบแทนทางตรงในดานอัตราคาไฟฟาจะมีอัตราสูงกวาราคาปกติ และทําให

ผลตอบแทนไมคุมคา แตเมือ่พิจารณารวมไปถงึผลตอบแทนทางออม ไมวาจะเปนปญหาดาน 

ความไมสงบในพ้ืนที ่การเพ่ิมรายได และการจางงานใหแกชุมชน การขยายตวัทางเศรษฐกิจ  15 

การทองเที่ยว อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อาจสรุปไดวา 

การเปรียบเทียบผลตอบแทนดานเศรษฐกิจโดยรวมทั้งทางตรงและทางออม มีความคุมคา 

และเหมาะสมที่จะดําเนนิการได นอกจากนั้นโครงการดงักลาวนี้จะเปนโครงการตนแบบของ 

การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาที่จะสามารถนําไปใชในการพัฒนา

ตามพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศไดอีกดวย  20 

  จากผลการพิจารณาศกึษาตามท่ีกระผมไดกราบเรียนมาในเบื้องตนแลวนี ้

คณะอนกุรรมาธิการจึงมขีอเสนอแนะในการดําเนนิการรวม ๕ ขอดวยกนั  

  ขอเสนอแนะขอแรก เรื่องของหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบโครงการ  

การไฟฟาสวนภูมิภาคควรเปนหนวยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการดําเนนิโครงการ ในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเบตง เพราะเปนโครงการที่มีการพัฒนาใหสามารถผลิตไฟฟา25 

และบริหารจัดการกําลังผลิตภายในพ้ืนทีแ่บบพ่ึงพาตัวเอง กําลังผลิตไฟฟาจากภายนอกเปนเพียง

กําลังสํารองเทานัน้ จึงควรมหีนวยงานกลางท่ีทําหนาที่รบัผิดชอบและกํากับดูแลโครงการได 
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๖๔ 

สนช. ๔๗         ภรภัทร  ๑๗/๕ 

 

อยางมีเอกภาพ ซึง่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่สุด เพราะเปนหนวยงาน

รับผิดชอบการจําหนายไฟฟาในพ้ืนที่อยูเดิม มีขอมูลและแผนการดําเนนิการตาง ๆ อยางชัดเจน 

อยูแลว  5 

 

          -  ๑๘/๑ 



๖๕ 

สนช. ๔๗         ภิญญดา  ๑๘/๑ 

 

  ทั้งนี้ ตองปรบัแกกฎระเบียบการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการรับซื้อไฟฟา เพ่ือให

ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ อนัไดแก การพิจารณาขอจําหนายไฟฟา การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา 

การพิจารณาอนญุาตและการดําเนินการในการขนานเครื่องกําเนดิไฟฟา การทดสอบการขนาน5 

เครื่องกําเนิด และการเขาระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทัง้การเริม่ตนการซือ้ขายที่เรา

เรียกวา ซีโอดี (Commercial Operation Date : COD) เปนไปไดอยางมปีระสิทธภิาพและมีผล

เปนรปูธรรม  

  ขอเสนอแนะขอที่ ๒ แนวทางการแกปญหาความมั่นคงในระบบไฟฟาของพ้ืนที่

อําเภอเบตง ก็จะมีอยู ๒ ระยะ  10 

     ระยะสัน้ การไฟฟาสวนภูมภิาคควรเรงรดัการตดิตัง้เครือ่งกําเนิดไฟฟาขนาด  

๑ เมกะวัตต จํานวน ๗ เครือ่ง เพ่ือใชแกปญหาไฟดับในเบื้องตนของพ้ืนทีอ่ําเภอเบตง  

ซึ่งโครงการดังกลาวนี้ขณะนีอ้ยูในระหวางการจัดซื้อจัดจาง แลวก็จะดาํเนนิการเปนท่ีเรียบรอย

ภายในปงบประมาณ  

   ระยะยาว การไฟฟาสวนภูมภิาคควรเรงรดัการดําเนนิการพัฒนาโรงไฟฟา 15 

ชีวมวลของผูประกอบการในพ้ืนที่ใหเปนรปูธรรมโดยเรว็ ซึ่งมีอยูดวยกัน ๔ ประการ  

  ประการแรก ปจจุบันมีผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่เราเรียกวาวีเอสพีพี (Very Small 

Power Producer : VSPP) ที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟในพ้ืนที่อําเภอเบตงสําหรับไฟฟาที่ผลิต 

จากพลังงานทดแทน จํานวน ๒ ราย บริษัทท้ัง ๒ บริษัทนี้ประสบปญหาบางประการ ทําให 

ไมสามารถจายไฟฟาเขาระบบไดทันเวลาทีก่ําหนด การไฟฟาสวนภูมิภาคและหนวยงาน 20 

ที่เกี่ยวของจึงควรพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม โดยตองคํานงึถึงความตั้งใจ 

ของผูประกอบการในการทีด่ําเนินการกิจการอยางจรงิจัง และตองกําหนดความคบืหนา 

ของโครงการ ทัง้นี ้หากผูประกอบการทีไ่ดรับซีโอดีแลว ไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลา 

ที่กําหนด ตองยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและใหผูประกอบการรายอืน่มาดําเนินการแทนตอไป  

  ประการที ่๒ การไฟฟาสวนภูมิภาคควรพิจารณาเปดรับซื้อไฟฟาเพ่ือใหโรงไฟฟา25 

เปนโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลแหงที่ ๓ โดยใชศักยภาพของสายสง ซึ่งในปจจุบนัยังเหลืออยูประมาณ 

๔.๘ เมกะวตัต ทําใหเกิดกําลังผลิตของโรงไฟฟา ๓ แหง รวมกันอยูที่ ๑๗ เมกะวตัต เปนการสราง

ความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาใหกับพ้ืนที่เบตง และรองรับความตองการใชไฟฟาที่จะเพ่ิมสูงขึน้ 

ในอนาคต   
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๖๖ 

สนช. ๔๗         ภิญญดา  ๑๘/๒ 

 

    สําหรบัโรงไฟฟาแหงท่ี ๓ นี ้ควรกําหนดใหใชเชื้อเพลิงแบบผสมระหวางเชื้อเพลิง 

ไมยางพาราชีวมวล กับเชื้อเพลิงขยะของเทศบาลอําเภอเมืองเบตง เพ่ือรองรบักับระบบการจัดการ

ขยะท่ีจะผลิตเปนเชือ้เพลิงแข็งหรือแทงอารดีเอฟ (Refuse Derived Fuel : RDF) ในอนาคตดวย 5 

    ประการที ่๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคควรนําเอาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

ที่ประกอบดวยระบบไมโคร กริด (micro grid) และระบบกักเก็บพลังงานขนาดท่ีเหมาะสม 

เขามาใชในการบรหิารจัดการ ควบคมุการผลิต การสงและจําหนายพลังงานไฟฟาในอําเภอเบตง 

เพ่ือใหสามารถรกัษาความมัน่คงไวไดตลอดเวลาและตอเนื่อง โดยมีกําลังผลิตหลักคอื  

โรงไฟฟาชีวมวล จํานวน ๓ โรง กําลังผลิตรวม ๑๗ เมกะวตัต และกําลังผลิตสํารองคือ  10 

ระบบสายสงเดิมขนาด ๑๑๕ เควี จากสถานียอยบางลาง รวมทัง้จากเครื่องกําเนดิไฟฟาดีเซล 

ขนาด ๑ เมกะวัตต อีกจํานวน ๗ เครื่อง   

  ประการที ่๔ สําหรบัการรบัซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาชีวมวลทั้ง ๓ โรง  

การไฟฟาสวนภูมิภาคควรมกีารปรับแกสัญญาซื้อขายจากรูปแบบเดมิคือ สัญญาแบบไมเสถียร  

ในภาษาอังกฤษใชคําวา (non – firm agreements) ซึ่งเปนรปูแบบท่ีใชกบัโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก 15 

หรือขนาดวเีอสพีพีทั่ว ๆ ไป ซื้อเทาที่ผลิตได ใหเปล่ียนมาเปนรูปแบบที่สามารถควบคุมการผลิต 

ของโรงไฟฟาได โดยราคาทีร่ับซือ้จะตองเหมาะสมและเปนธรรมกับผูประกอบการ  

ทําใหผูประกอบการไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกบัสัญญาแบบเดิม โดยอาจจะนําเอาหลักเกณฑ 

การรบัซื้อไฟฟาแบบเสถยีร เฟรม อะกรเีมนต (firm agreements) มาเทียบเคียงและกําหนดแบบ

ของสัญญาใหม เชน วีเอสพีพี ไมโคร กรดิ เฟรม อะกรเีมนต (VSPP micro grid firm 20 

Agreements) เปนตน ในการกําหนดรปูแบบดงักลาวนี ้เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลังงาน  

  ขอเสนอแนะขอที่ ๓ ในเรื่องการรวมทุนระหวางชุมชนกับโรงไฟฟาชวีมวล  

เพ่ือใหการแกปญหาเชื้อเพลิงชีวมวลมปีริมาณการผลิตทีเ่พียงพอตลอดเวลา มรีาคาที่เหมาะสม  

เปนที่ยอมรับไดทัง้จากเจาของสวนยาง จากผูประกอบการโรงไฟฟา จึงควรใหชุมชนเจาของสวนยาง25 

ในพ้ืนที่รวมตวักนัเปนรปูแบบของสหกรณ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนเจาของเรื่อง 

ในการจัดตัง้และบรหิารจัดการ นําเอาเจาของสวนยาง แลวโรงเล่ือยทั้งหมดมารวมตวักัน 

เปนสหกรณ ในการแปรรูปไมยางพาราและผลิตเชือ้เพลิงชีวมวล แลวนําสหกรณเขารวมทนุกบั

ผูประกอบการโรงไฟฟาทุกโรงในพ้ืนที่ในลักษณะเปนหุนสวนซึ่งกันและกัน ก็จะทําใหการผลิต 
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๖๗ 

สนช. ๔๗         ภิญญดา  ๑๘/๓ 

 

เชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟาเปนผลประโยชนรวมกันของทั้ง ๒ ฝาย การผลิตและราคาเชื้อเพลิง 

ก็จะมีความเหมาะสมตามกลไกการตลาด และมีความมัน่ใจในการผลิตไฟฟาแบบเสถียรตอไป 

อยางย่ังยืน 5 

  ขอเสนอแนะขอที่ ๔ เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่ตองปรับปรงุแกไข  

คณะอนกุรรมาธิการไดพิจารณาศึกษาแลวพบวา ในดานกฎหมายสามารถดําเนินการได  

โดยไมจําเปนตองตรากฎหมายหรือแกไขกฎหมายขึน้ใหม เพราะอยูในอํานาจหนาทีข่องหนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่สามารถจะกําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑในการดาํเนนิการไดอยูแลว  

สวนใหญจะเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานและการไฟฟาสวนภูมิภาค  10 

ซึ่งมปีรากฏอยูในบทที ่๓ ขอ ๓.๕ ของเอกสารทีไ่ดนําเสนอไว  

   ขอเสนอแนะขอที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ  

   ขอแรก ในการจัดทําแผนปลูกพืชทดแทนไมยางพาราทีถู่กตดัไปเปนเชื้อเพลิง 

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมของปาไมใหสมบูรณตามเดิม รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนตามแนวทาง 

ของรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  15 

ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานติิบญัญตัิแหงชาติ ซึ่งคณะรฐัมนตรีไดเหน็ชอบแลว  

ในขอนีเ้รามีความเปนหวงกบัพ้ืนที่ปลูกยางจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ไร ทีต่องถูกตัดไปเรือ่ย ๆ  

ก็เสนอเอาไววา แมวาจะเปนพ้ืนที่ของเอกชน เอกชนเปนผูครอบครอง ก็มแีนวทางท่ีเราจะตอง 

ปลูกพืชทดแทนเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม รักษาสภาพปาไมใหมีความสมบูรณ   

   ขอที่ ๒ การพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทอืน่ ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม  20 

น้ํา และขยะชุมชนเขามาในระบบกําลังผลิตของไฟฟาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะควรผลักดันการผลิตไฟฟา

จากพลังงานน้ําขนาดเล็ก ซึง่นับวามศีักยภาพ ควรทําใหเกิดเปนรูปธรรมควบคูไปกบัการบริหาร

จัดการน้ําเพ่ือการชลประทานในบรเิวณนั้นใหเกดิประโยชนสูงสุด  

   และในขอ ๓ สุดทายการชะลอโครงการสายสงขนาด ๑๑๕ เคว ีตามแนวถนน 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมมีูลคาประมาณ ๓๒๑ ลานบาทออกไปกอน แลวนํางบประมาณ 25 

มาเรงรดัโครงการระบบไมโคร กริด มูลคาประมาณ ๓๕๕ ลานบาทแทน ใหเปนรปูธรรมโดยเร็ว  

   ผมขอจบรายงานการพิจารณาโดยสรุปแตเพียงเทานีค้รบั รายละเอียดตาง ๆ 

ปรากฏอยูในเอกสารรายงานซึ่งไดแจกจายใหกับทกุทานแลว ขอบพระคุณครับ 
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๖๘ 

สนช. ๔๗         ภิญญดา  ๑๘/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ จะมสีมาชิกทานใดประสงค 

จะอภิปรายหรือไมครับ มีทานรองศาสตราจารยกิตตชิัย  ไตรรัตนศิรชิัย กบั พลเอก สิงหศึก   

สิงหไพร เชญิทานรองศาสตราจารยกติติชัย  ไตรรตันศิรชิัย กอนครับ 5 

  รองศาสตราจารยกติติชัย  ไตรรตันศิริชัย   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผม รองศาสตราจารยกติติชัย  ไตรรตันศิริชัย สมาชกิสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิตองขอขอบพระคณุคณะกรรมาธิการนะครับ ที่ไดศึกษาเรื่องของตนแบบโครงการในการ

ทําโรงไฟฟาชุมชนในพ้ืนทีห่างไกล ซึง่อําเภอเบตงกถ็ือวาเปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ แลวก็ยังคงมีอกีหลาย ๆ พ้ืนทีท่ี่มีความสุมเส่ียงตอเรื่องระบบไฟฟาท่ีไมเพียงพอ 10 

ในบางภาวะการณ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคใตถือวาเปนภูมิภาคที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ทางดานการทองเที่ยว และปจจุบันเองกม็ีความเส่ียงในเรื่องของระบบไฟฟาท่ีมีปญหา 

คอนขางจะมาก แลวส่ิงท่ีทางคณะกรรมาธกิารไดศึกษาดูนี้ เปนประโยชนอยางย่ิง 

แลวผมก็เห็นดวยกบัทุกประเด็น ผมจะขออนุญาตฝากบางประเด็นท่ีอาจจะไดศกึษาไวแลว 

แตยังไมเห็นมีการพูดถงึก็คอื การทําอยางไรใหชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟามีสวนรวมกบัขบวนการนี้15 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตไฟฟาที่ใชจากชีวมวลหรือขยะก็ตาม อาจกอใหเกดิมลภาวะขึน้ 

ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ แลวโรงไฟฟานัน้อาจจะไดรับการคดัคานในระยะหลังจากนัน้ตอมา 

เพราะฉะนัน้หากมกีารดําเนนิการรวมกันในการเฝาระวงัเรื่องของมลภาวะท่ีจะเกิดขึน้  

ก็อาจจะทําใหโครงการนี้สามารถย่ังยืนตอไปไดตลอด กเ็ห็นดวยกับทุกเรื่อง กข็ออนญุาตฝาก 

ในเรื่องนี้ไปดวย ขอบพระคณุครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ครับ  

  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   กราบเรียนประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาตทีิ่เคารพ 

กระผม พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ก็ตองขอขอบคุณ

คณะกรรมาธิการการพลังงานที่ไดศึกษาเรื่องนี้ แตกต็ิไปนิดหนึ่งนะครับวา ทําไมเฉพาะอําเภอเบตง 

ภาคใตทั้งภาคนั้นก็ทราบดวีามีปญหาเรื่องของกระแสไฟฟาไมพอเพียง อยางเชนที่จังหวดักระบี ่25 

ที่วาจะตั้งโรงงานไฟฟาตั้งแตถานหนิมาเลิกเปนเชือ้เพลิง จากเชื้อเพลิงมาเปนถานหนิ สรปุวา 

จะเอาอยางไร อนันี้กอ็ยากจะฝากวาถาทานศึกษาแลวอยากใหศึกษาทั้งภาคเลยวาท้ังภาคใต 

ควรจะเปนอยางไร กระแสไฟฟาขาดจรงิหรอืเปลา มคีวามตองการอยางไร และสิ่งทีผ่มสงสัยนัน้ 
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จากที่ทานศึกษาแลวมีประโยชน แลวกร็วมถึงขอเสนอแนะวา การรวมทุนระหวางชมุชนกบั

โรงไฟฟาชีวมวล กค็ือวาถาถานหินกไ็มได อะไรกไ็มได และใหชมุชนมารวมลงทุนใชวัตถุดบิในพ้ืนที ่ 

ไมวาไมยางพาราทีห่มดอายุแลว ขยะเปนการชวยเหลือการกําจัดขยะ ----------------------------------- 5 

 

                                                                                                - ๑๙/๑ 



๗๐ 

สนช. ๔๗               อรุาวรรณ  ๑๙/๑ 

 

ซึ่งส่ิงเหลานี้กน็าจะเปนส่ิงทีด่ี แตวาผมยังสงสัยตรงท่ีทานศึกษาแลวบอกวากฎในขอ ๔ นั้นกฎหมาย

และกฎระเบียบที่ตองปรับปรุงแกไข ทานก็บอกวาไมจําเปนตองตรากฎหมายหรือแกไขกฎหมาย

ขึ้นมาใหมเลย ทานก็บอกวาเปนเรื่องของการแกไขสัญญาเพ่ือสนับสนุนชวีมวลที่มีอยูเดิม ๒ ราย 5 

ทานก็พูดแคนั้น ทานไมรูวาสัญญาเปนอยางไร แลวเราจะแกไขอยางไรชวยเลาใหฟงไดไหมครบั 

ในรายละเอียดนี้วาตดิตรงไหน ตดิที่ฝายของรฐั หรือติดที่ฝายของเอกชน หรือปรับปรุงระบบ

ระเบียบเพ่ือนําระบบไมโคร กรดิ (micro grid) เขามาบริหารจัดการ ผมก็คดิวาผูฟงทางบาน 

คงไมเขาใจหรอกครบั ชวยอธิบายใหชัด ๆ หนอยวาปรับปรุงอยางไร และมปีระโยชนอยางไร 

ตอประชาชน และถาทําแลวดตีอประชาชนอยางไร ทุกวันนี้ตดิตรงไหนกันแน ตดิทีห่นวยงานของรัฐ10 

หรือติดที่ภาคเอกชน ขอบคณุครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการเชิญชีแ้จงเพ่ิมเติมอะไรไหม 

เชิญครับ 

  พลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร (รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี)   :    

ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติท้ัง ๒ ทานที่กรุณาใหความสนใจ ในขอแรกของ 15 

ทานอาจารยกติติชัย  ไตรรตันศริิชัย ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนีว้า ชุมชนรอบโรงไฟฟาเรื่อง

เกี่ยวกบัมลภาวะนี ้โรงไฟฟาที่มีขนาดต่ํากวา ๑๐ เมกะวัตตนี้เราเรียกวาโรงไฟฟาวเีอสพีพี (VSPP) 

ซึ่งปกตแิลวไดรับการยกเวนไมตองดาํเนนิการเรื่องเกี่ยวกับอีไอเอ (EIA) อีเอชไอเอ (EHIA) แตเรา

เรียกวาการทําไออีอี อนิิชเชลิ เอนไวรอนเมนต เอ็กแซมมิเนชัน่ (Initial Environment 

Examination : IEE) ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบของส่ิงแวดลอมในเบื้องตนเทานัน้  20 

แลวคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน (กกพ.) ในเวลาที่ออกใบอนุญาตก็จะตองออกประมวล

หลักการปฏิบตัิงาน ซึ่งเขาเรียกวาซีโอพี โคด ออฟ แพรคทิส (Code Of Practice : COP) นี้ใชเปน

หลักในการที่ใหโรงไฟฟาแตละโรงท่ีอยูในระบบวีเอสพีพีนี้ตองดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้  

คณะอนกุรรมาธิการไดศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของโรงไฟฟาพวกนี้ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ไดดําเนินการไปแลวนบัจํานวนเปนรอยโรง แลวทุกโรงไดดําเนนิการพวกนี้หมดถูกตองเรียบรอย 25 

แลวกไ็มเกิดปญหาเรื่องมลภาวะ ผมเองผมเคยไปสอบถามกับประชาชนในพ้ืนที่ดวยวาเกรงกลัว 

เรื่องพวกนีห้รือไมอะไรอยางนี้นะครบั ก็ไดรับคําตอบวาทุกคนยินดีที่จะดาํเนนิการในเรื่องนี ้ 

แตอยางไรกต็ามก็จะรบัขอสังเกตของทานไวในการดําเนนิการตอไปดวย ขอบคุณมากครับ 
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  สําหรบัของทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร เรื่องแรกคือเรือ่งอําเภอเบตงขาดแคลน

แลวกระบี่ขาดแคลนดวยหรอืเปลา คําตอบอยางแรกกค็อืวาเปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ที่ไดรบัมอบหมายวา สามเหล่ียมเศรษฐกิจนีอ้ําเภอเบตงก็เปนอําเภอทีต่องทาํพลังงานอยางย่ังยืน  

เรากน็ําเรื่องนี้มาศกึษา แลวผมอยากกราบเรียนอยางนีว้า คําวา อําเภอเบตงที่ไฟฟาขาดแคลนนี้

ไมใชขาดแคลนแบบที่อื่น ๆ นะครับ คําวา เรเดียล ไลน (radial line) หมายถึงวา เราสงจากจุด5 

กําเนดิแหลงสุดทาย ซึง่สถานียอยบางลางท่ีไดกราบเรียนเบื้องตนแลวนีเ้ปนสถานีปลายทาง สงไป

เปนเสนทางเดียวเลย ๕๕ กโิลเมตรเปนระยะทางคอนขางไกล ๓๓ กโิลเมตรนี้ผานไปในเขตพ้ืนที ่

ปาเขา เราเรียกวา เสาสงแบบครอส คนัทร ิ(cross country) อีก ๒๒ กโิลเมตรนี้ไปตามเสน 

แนวถนน เสนแนวถนนนี้จะมีพวกกิง่ไม ใบไมอะไรตาง ๆ เพราะฉะนัน้เวลาที่เกดิมรสุม เกดิหนาฝน

หนาอะไรกแ็ลวแตจะรบกวน รบกวนก็ทําใหสายสงเกิดสะดดุเกดิขาดกเ็กดิไฟไมพอ ไฟกระตกุ 10 

ไฟเล้ียงไมพอบาง สายลักษณะที่เปนปลายทางก็เกิดปญหาวากาํลังไฟตกไฟมาไมถงึ เขาเปนพวก 

อยูปลายทอน้าํเขาก็จะไดนอยที่สุด เพราะฉะนั้นไฟฟาดับบอยมากท่ีเบตง บอยจนกระทัง่เขาลงทุน

ภาคธุรกิจไมไดเลย ในขณะเดียวกนัตวัครอส คันทริ ๓๓ กิโลเมตรซึง่ผานปาเขาเปนเสาสงขนาดใหญ

พวกนี้ก็ถูกกอวนิาศกรรม ขอดีคือขามปาเขาไป ขอเสียก็คือเวลาถกูกอวินาศกรรม ถูกระเบดิเขาไป

ซอมทํายากมากใชเวลา ๗ เดือน ๑๐ เดือนกวาจะซอมทําได อันนี้คือปญหาหลักของการสงไฟฟา15 

เขาไปในอําเภอเบตง และเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาวาเขาควรมี

แหลงกําเนิดเองในพ้ืนที่  

  สวนการรวมทนุกับชีวมวลนี ้ผมอยากกราบเรียนวาปญหาของโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟา

จากชีวมวลสวนใหญแลวนี้เราจะทําใหเปนแบบเสถียร เปนแบบเฟรม อะกรเีมนต (firm 

agreement) ไดนีป้ญหามีอยูเรื่องเดียว คือเรื่องตัวเชื้อเพลิงที่จะเอามาปอนโรงงานไฟฟา ซึ่งปกติจะ20 

แปรผันตามราคาของน้ํายาง ราคาของไมยาง แลวก็ทําใหตวัเลขของการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลอยูใน

ระหวางต่ําถึงสูง บางทีก็ลงมาเหลือแค ๔๐๐ – ๕๐๐ บาท บางทีกข็ึ้นไปถึง ๑,๒๐๐ บาท ความผัน

ผวนของราคาเชื้อเพลิงชวีมวลนี้ทําใหผูประกอบการทํางานไดลําบาก คราวนี้ในอําเภอเบตงเรื่อง

ปริมาณไมมปีญหา เพราะวามีศักยภาพในเรื่องของตัวไมยางเหลือเฟอ ก็มีปญหาเรือ่งเดียววาทํา

อยางไรถึงจะใหราคาเสถียร วิธทีี่ทําใหราคาเสถียรก็คือวาเอาผูประกอบการมารวมกัน 25 

ผูประกอบการโรงไฟฟาพวกหนึ่ง ผูประกอบการที่เปนเจาของสวนยางที่เปนตวัที่จะแปรรูปไมยาง 

แลวกร็วมทั้งโรงเล่ือย  
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ก็พยายามมารวมตัวกันในสหกรณ แลวกต็างฝายตางมารวมทุนกนัหรือถือหุนรวมกัน ก็เปน 

ลักษณะของโรงไฟฟาชุมชน ส่ิงนีก้็จะทําใหเขาไดประโยชนท้ัง ๒ ดาน ไมวาจะเปนการขายเชื้อเพลิง

ชีวมวลในราคาสูง หรือการขายพลังงานไฟฟาในราคาสูง ทานจะมองเห็นวาเขาจะไดกําไรหรือวา

ผลตอบแทนทีเ่ปนความเสมอภาคกันทัง้ ๒ ฝาย ก็จะเปนส่ิงที่ทําใหเกดิการรวมทุนขึ้นมา แลวก ็

ทําใหเรื่องพวกนี้ทําไดอยางย่ังยืน เราก็จะเปนหลักประกันวาชีวมวลของเรามเีพียงพอ  5 

  ขอสุดทายก็คือปญหาของโรงไฟฟา ๒ โรง ปญหาของโรงไฟฟา ๒ โรงผมเรียน 

อยางนีว้า แตเดมิมาเขามปีญหาเรื่องของใบอนญุาต เรือ่งของอะไรสารพัด เรื่องนี้พิจารณามา 

เมื่อปทีแ่ลว ปจจุบนันีท้ั้ง ๒ โรงไดซีโอดี (COD) เรียบรอยแลว ขาดอยูอยางเดียวคือการจัดหาแหลง

เงินทนุ ทั้ง ๒ โรงนีม้ีปญหาเรื่องการจัดหาแหลงเงนิทุน สําหรบัโรงแรกคงไมมีปญหาอะไร โรงหนึง่

ใชวงเงนิ ๖๐๐ ลานบาท อกีโรงหนึง่ ๘๐๐ ลานบาท โรงที่ใชเงนิ ๖๐๐ ลานบาท ๗.๕ เมกะวตัตนี้10 

นาจะดําเนินการไดในตามสภาพที่คณะกรรมาธิการศึกษามา แตโรง ๘๐๐ ลานบาทนี้ซึง่ใช  

๕ เมกะวัตต ใชวิธกีารผลิตไฟฟาแบบใหมที่เขาเรียกวาแกสซิฟเคชัน่ (gasification) ซึ่งเปนวิธีการ 

ที่ยังไมเปนที่ยอมรับ เพราะฉะนั้นกไ็มสามารถมธีนาคารหรือแหลงเงนิทุนมารองรับเรื่องพวกนี้ได 

เราก็พิจารณาวาโรงไฟฟาที่ ๒ นี้อาจจะมคีวามเปนไปไดต่ํา อยางไรกต็ามกเ็ปนหนาท่ีของภูมิภาค 

ที่เขาจะพิจารณาเอาเองวาเขาจะดําเนินการไดมากนอยแคไหน ถาดําเนินการไมไดกต็องลมเลิกไป  15 

ก็หมดสิทธไิป แลวกด็ําเนินการทําบิดดิ้ง (bidding) ใหม ทําประมูลใหม รวมทั้งโรงไฟฟาโรงที ่๓ 

ดวยก็จะทําดําเนินการเชนเดียวกนั ปญหาเรือ่งอืน่ ๆ เกี่ยวกับใบอนญุาตก็ด ีเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ดี

ปจจุบันไมมแีลวครบั เหลืออยางเดียวคือการจัดหาแหลงเงินทุน ขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จะมีสมาชิกทานใดตดิใจจะซักถามอภิปราย

อีกไหมครบั ทานประธานคณะกรรมาธิการเชิญชี้แจงตอครับ  20 

  พลเอก สกนธ  สัจจานติย (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   ขออนุญาตครับ  

ผมจะพยายามใชเวลาใหนอยที่สุดเกรงใจทานสมาชิกทุกทานมากที่ทานใหเกียรติกรุณารับฟง 

การกลาวรายงานของพวกเรา แตเนื่องจากทานพลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร ไดกรุณาพูดถึงกระเทือน

ตอมผมเลยครบั เนื่องจากวาผมเปนประธานคณะกรรมาธิการไตรภาคีพิจารณาเรื่องการสราง

โรงไฟฟาถานหินทีก่ระบี่ ทานพยายามจ้ีจุดนี้ออกมาผมก็เลยจําเปนตองขออนญุาตใชเวลานิดหนึง่ 25 

นะครับ ทานถามถึงประเดน็เรื่องปญหาสรางโรงไฟฟาวาไปถงึขนาดไหน ขณะนี้โรงไฟฟากระบี่ไป 
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เซต ซโีร (set zero) ใหมแลว คือตองไปเริ่มตนในการศกึษาเรื่องกระบวนการประเมินผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ใหมตามการชีน้ําของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม ตองใชเวลาอกีประมาณสัก ๒ – ๓ ป อนาคตอยางไรก็ไมทราบ เทาที่ผมศึกษามาแลว

คนในกระบี่เกือบทั้งหมดเหน็ชอบดวยกับการตัง้โรงไฟฟา แตผมเคารพในการตดัสินใจของรัฐบาล 

ไมขออนญุาตพูดตอไป เนือ่งจากเปนบางประการที่ผมไมทราบ แลวไมสามารถที่จะกลาวลวงได  5 

  เรื่องความเพียงพอของกระแสไฟฟาที่ใชในภาคใต เราตองยอมรบัความจรงิวา

ขณะนีเ้ทคโนโลยีในโลกมีการพัฒนาปรบัปรงุอยางมากมาย นวัตกรรมตาง ๆ มมีากมายเหลือเกิน 

การไฟฟาจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูกพันกับระยะเวลาทีต่อไปขางหนา ตอไปมีการใชรถไฟฟา ใชอะไรตาง 

ๆ อีกมากมาย ปริมาณไฟฟาในปจจุบนันีถ้ึงแมจะบอกวาจะมีพลังงานสํารองอยูเหลือก็ตาม แตถา

เกิดมองถงึอนาคตอายุของโรงไฟฟาก็จะเปล่ียนแปลงไป ราคาตาง ๆ ถาจะใชโรงไฟฟาที่มีความ10 

ปลอดภัยสูงราคาก็ยอมสูง ทั้งนี้ทั้งนั้นตองเปนไปตามความเห็นชอบของคนทั้งประเทศวาจะเอากัน

อยางไร แตเรื่องเกี่ยวกบัโรงไฟฟาที่เบตงถามวาทําไมทําท่ีเบตงที่เดียว เพราะเบตงเปนพ้ืนที่ทีม่ ี

ความปลอดภัยคอนขางสูงในปจจุบนั แลวความเปนไปไดคอนขางสูง เราจึงตองการที่จะศึกษาจุดนี้

เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจรงิและสามารถนําไปใชไดอยางแทจริง เมื่อสักครูนี้ทานชัยวฒัน  

เอี่ยมสมุทร ทานพยายามไมใชคําวา ประชารัฐ เปนคําของรัฐบาล ทาํไมเราถึงตองการใหเอา15 

ประชาชนมารวมดวย ถาประชาชนมีสวนรวมตามที่ทานอาจารยกติตชิัย  ไตรรตันศริิชัย ไดกรุณา

ถามตั้งแตเริ่มตนแลวปญหาตาง ๆ จะลดนอยลงไป เพราะประชาชนเปนผูรวมทนุ เปนเจาของ

โรงไฟฟาดวย เขาจะมีสวนในการหาเชื้อเพลิงมา เขาจะมีสวนในความเปนเจาของ การปฏิเสธ  

การตอตานก็จะนอยลงไป โครงการนีเ้ปนโครงการทีผ่มทําสืบเนือ่งจากรัฐบาลนะครบั  

รัฐบาลพยายามที่จะตั้งองคการประชารัฐ -------------------------------------------------------------------- 20 

 

          -  ๒๐/๑ 
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และขณะนีท้างรัฐบาลก็ไดกรุณาใหโครงการนํารองเปนโครงการประชารัฐ ๑๒ เมกะวัตต  

เรื่องไบโอแมส (Bio mass) ในภาคใต ซึ่งเปนโครงการทีเ่อาความคดิของเราท่ีอยูระหวางการศึกษา

ไป เนื่องจากวา ขออนญุาตเอยนามคอืทานพลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรัชต กเ็ปนกรรมาธิการ

การพลังงาน ทานก็เปน ๑ ใน ๑๓ ทานท่ีดูแลพ้ืนที่ในจังหวดัภาคใตก็ไดเอาความคดิความอานของ

ทานชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร เอาไปนําเสนอทางภาคใตวาจะเอาอยางนีไ้หม ซึง่ทางรัฐบาลก็ให 5 

ความเหน็ชอบที่จะตัง้โครงการประชารัฐ ๑๒ เมกะวตัต มีแนวความคิดพิเศษขึ้นมาในเรื่องนี ้ 

เร็ว ๆ นี้จะเหน็วาเปนโครงการที่ประชาชนบวกภาคเอกชนและภาครฐั ๓ สวนมาจับมือกนัโดยการ

ทํางานรวมกัน จะเหน็เรว็ ๆ นี้ เพราะวารฐับาลไดกรุณาเห็นชอบในเรื่องนี้เรียบรอยแลว ทานถามถึง

วาเรือ่งกฎหมายในชัน้ตนกฎหมายก็ยังพอรองรบัได แตเรียนใหทราบวาขณะนีต้องมีการปรับปรุง

กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการกํากบักิจการพลังงานที่เราเรียกวา เรกกูเลเตอร (regulator)  10 

ซึ่งคอนขางที่จะมีปญหาอยู เนื่องจากวาตัง้มานานตั้งแตกฎหมายป ๒๕๕๐ แตเรื่องนี้ไดเคยเรียน 

ทางคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (วิป สนช.) ของเราไดรบัทราบแลววา 

ทางคณะกรรมาธิการการพลังงานกําลังศึกษาเรื่องนี้ถึงประเดน็ตาง ๆ วาควรมกีารปรับปรุงอยู กําลัง

ศึกษาอยู เร็ว ๆ นี้เมื่อเรียบรอยแลวก็จะเสนอวิป สนช. วาควรมกีารปรบัปรงุแกไข พ.ร.บ. ประกอบ

กิจการพลังงานอยางไร ก็จะเรียนทานสมาชิกทราบในโอกาสตอไป ขอบพระคุณครับ 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานบัญญัต ิ จันทนเสนะ เชญิครับ 

  นายบัญญตัิ  จันทนเสนะ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม บญัญตัิ  จันทนเสนะ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขออนญุาตแสดงความคิดเหน็

เพ่ิมเติมตอผลกรณีศกึษาพ้ืนที่อําเภอเบตง ผมขออนุญาตกราบเรียนวาพ้ืนที่เบตงนัน้ถามองในเชิง

ภูมิรัฐศาสตรเปนที่ตัง้ที่มีความสําคญัย่ิง พ้ืนท่ีชายแดนใตสุดของประเทศไทยซึ่งมีคําขวัญของเมืองวา 20 

สุดสยามเมืองงามชายแดน แผนดินใตสุด นอกเหนือจากความสําคญัในเชงิเศรษฐกจิแลว 

มีความสําคญัในเชิงวฒันธรรม สังคม การปกครอง โดยเฉพาะการปกครองนัน้มีสวนราชการ

ครบถวนทุกหนวยงานเฉกเชนการบรหิารงานในเชิงจังหวดั มีท้ังศาล อัยการ เรือนจํา ท่ีสําคญั 

ที่แปลกกวาที่อื่นพิเศษคือมทีะเบียนยานพาหนะเฉพาะของอําเภอเบตง ทานเคยสังเกตเห็นไหม 

ยานพาหนะสวนใหญจะใชคาํยอของจังหวัดหมดเลย แตของเบตงใชคํายอของอําเภอเบตง บต.  25 

มีแหงเดียวในประเทศไทย ผมเหน็ดวยกับหลักคดิในเชงิการสรางทกุส่ิงทุกอยางใหเบตงสามารถ 
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ยืนอยูบนพ้ืนฐานของอําเภอเบตงโดยตวัอําเภอเบตงเอง เห็นดวยในหลักคิดตรงนี้มากเลย  

เหตเุพราะ ๑. เบตงไกลจากการใหการสนับสนนุจากภายในประเทศ ไมวาจะเปนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

เคยเจอปญหาเวลาวิกฤตอิุทกภัยในพ้ืนที่ดนิถลมทบัเสนทาง การสนับสนนุเครื่องอุปโภคบรโิภค 

ทุกส่ิงทุกอยางจากตัวจังหวดัตองใชเวลา บางที ๓ – ๔ วัน ๕ – ๖ วัน เพราะฉะนัน้หลักคดิตรงนี้วา

เมื่อเราตองการที่จะใหทางอาํเภอเบตงเปนพ้ืนท่ีหนึง่ตามแนวนโยบายสามเหล่ียมเศรษฐกิจของ5 

รัฐบาลแลว ทําอยางไรที่จะใหเบตงมคีวามพรอมในทุกดาน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา

พ้ืนที่นี้ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยที่มคีวามสําคัญย่ิง ที่ผมไดกราบเรียนรายละเอียด 

ตรงนี้ได เนื่องจากวาเมือ่ประมาณสัก ๒๐ – ๓๐ ปที่แลวผมเคยอยูพ้ืนที่ตรงนัน้ในฐานะเปนผูบรหิาร 

ระดบัอําเภอ เปนนายอําเภอเบตงมากอน พ้ืนที่นีม้ีความปลอดภัยคอนขางจะสูง เหน็ดวยในหลักคิด 

ตรงนี้และผมเชื่อเหลือเกนิวาถาเราจะจุดประกายเรื่องเบตงขึ้นมาอยากจะโยงไปถึงเรื่องการ10 

ทองเที่ยวดวย มีพ่ีนองคนไทยไมนอยท่ียังไมมีโอกาสไปเย่ียมอําเภอนี ้ผมอยากจะใชโอกาสนี้ 

เรียนทานประธานวาอยากจะเชื้อเชญิจรงิ ๆ วาถามีโอกาสครั้งหนึง่ในชวีิตของทกุทานควรจะไป

เย่ียมเยือนพ้ืนที่ทีเ่ปนแผนดนิใตสุดของประเทศไทยคืออําเภอเบตง ผมตองขอบคณุทาง

คณะกรรมาธิการชดุนี้ทีไ่ดศกึษาเรื่องนี ้เพราะเปนการเติมเต็มใหอําเภอเบตงมีศักยภาพในการ

พัฒนาพ้ืนที่ใหเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยและจะเปนตัวแบบในการขับเคลื่อนการนําไปสูการที่15 

สรางพลังงานทดแทนในสวนนีด้วย ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เบตงนาไปมาก ผมยังไมเคยไปเลย คงตองไป

ตามคาํชักชวนของทาน มีทานใดประสงคจะอภิปรายอกีหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมอื) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั ผมขอปดการอภิปราย 20 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้ดงักลาว 

และโดยที่คณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการไวและไดบนัทึก

ขอเสนอแนะไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชมุเหน็ดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

ก็จะไดดาํเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดาํเนินการตอไป มีสมาชกิทานใดมีความเห็น 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ 25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๗๖ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาทีป่ระชุมเหน็ดวยกับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธิการเปนอยางมาก จบการพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่๔.๒  

  ตอไป ๔.๓  รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง “การจัดความสัมพันธระหวาง 

การบริหารราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค” คณะกรรมาธิการการบรหิารราชการแผนดนิ 5 

พิจารณาเสรจ็แลว  
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๗๗ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารการบริหารราชการ

แผนดินเขาประจําที่  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในการท่ีจะชีแ้จงรายงานการพิจารณาศึกษานี ้

คณะกรรมาธิการไดขออนญุาตใหบคุคลภายนอกซึ่งเปนอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ5 

ไดเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงดวย ประกอบดวย  

  ๑. นายเจรญิ  ภัสระ   อนุกรรมาธิการ 

  ๒. นายปตธิรรม  ฐติิมนตร ี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร 

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิขอ ๖๒ เชญิผูชีแ้จงเขาประจําที่ครบั 10 

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาทานประธานคณะกรรมาธิการพรอมแลว 

ขอเชิญแถลงไดครับ  

  พลเอก บญุสราง  เนียมประดิษฐ (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ กระผม พลเอก บญุสราง  เนียมประดิษฐ ประธาน15 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอนาํเสนอรายงานผล 

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “การจัดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการ

สวนกลาง และสวนภูมิภาค” ดังนี ้ 

  การบริหารราชการสวนภูมภิาคมีบทบาทสําคญัตอการใหบรกิารประชาชน 

และตอบสนองความตองการของประชาชนในระดบัพื้นที่ ในฐานะเปนตัวแทนของสวนกลางในการ20 

ปฏิบัติงานใกลชดิกบัประชาชน ทั้งนี้ สภาพการณในปจจุบันและสภาพปญหาของการบรหิาร

ราชการสวนภูมิภาค ทั้งปญหาในเรื่องของระบบการบรหิาร การมอบอาํนาจ การเชือ่มโยงการ 

ทํางานระหวางหนวยงาน การใชทรัพยากร วฒันธรรมในการทํางาน รวมไปถึงปญหาเกี่ยวกับ

บทบาททีซ่้ําซอนและไมชดัเจนของหนวยงานตาง ๆ ทาํใหการบริหารราชการแผนดนิในแบบเดิม 

ไมสามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซบัซอนและพลวตัของการบริหารกจิการบานเมือง 25 

ในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงไดพิจารณาศกึษาเรื่อง 
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๗๘ 

ดังกลาวเพ่ือจัดระบบความสัมพันธระหวางการบรหิารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการ 

สวนภูมิภาค โดยมีความเหน็วา สมควรใหมกีารจัดระบบความสัมพันธระหวางการบริหารราชการ

สวนกลาง และสวนภูมิภาคเสียใหมเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารราชการทัง้ ๒ สวน 

มุงเนนการกระจายความเจรญิสูภูมิภาค และใหความสําคัญกับการบรหิารจัดการพ้ืนที่หรือ 

การบริหารราชการสวนภูมภิาคมากขึ้น ----------------------------------------------------------------------- 5 

 

          -  ๒๑/๑ 
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๗๙ 

จึงนําไปสูขอเสนอการปรับปรุงโครงสราง และการจัดความสัมพันธระหวางการบรหิารราชการ

สวนกลางกบัราชการสวนภูมิภาคใหมคีวามชัดเจนย่ิงขึน้ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความคลองตวั 

ในการดําเนินการบริหารราชการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ สามารถ 

บูรณาการเพ่ือเชือ่มโยงการทํางานในมติิและภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกนั 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดนิไดพิจารณาศกึษาเรือ่งดงักลาว5 

เสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาศกึษาตอสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิพ่ือโปรดพิจารณา 

ทั้งนี ้ประเดน็สําคญัในรายละเอียดของรายงานกระผมขอมอบหมายใหนายอนวุฒัน  เมธีวิบูลวฒุิ 

กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง  

สวนภูมิภาค และรฐัวิสาหกจิ ในสังกดักระทรวงมหาดไทย เปนผูนําเสนอตอที่ประชุมสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิและหากสภานติิบัญญตัิแหงชาติใหความเหน็ชอบตอรายงานดงักลาวขอไดโปรดแจงไปยัง10 

คณะรฐัมนตรเีพ่ือพิจารณาและดําเนนิการตามท่ีเหน็สมควรตอไป  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานอนุวฒัน  เมธีวิบูลวฒุิ ครับ  

  นายอนวุัฒน  เมธีวบิูลวฒุิ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม นายอนวุฒัน  เมธวีิบูลวุฒ ิกรรมาธิการบรหิารราชการแผนดิน  

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอนําเสนอประเด็นสาระสําคญัของรายงานผลการพิจารณาศึกษาของ15 

คณะกรรมาธิการ เรื่อง “การจัดความสัมพันธระหวางการบรหิารราชการสวนกลาง  

และสวนภูมิภาค” ดังนี้  

  ๑. คณะกรรมาธิการไดมีมตมิอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการจัดระบบการบริหาร

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และรฐัวิสาหกิจ ในสังกดักระทรวงมหาดไทย ดําเนนิการพิจารณา

ศึกษาเรือ่งดังกลาว โดยคณะอนุกรรมาธกิารไดพิจารณาศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดเชญิผูแทน20 

จากหนวยงานตาง ๆ เขารวมประชุม ตลอดจนเดนิทางไปศึกษาดูงานเพ่ือใหไดมาซึง่ขอมูล 

ขอเท็จจรงิที่มีความถูกตองชัดเจนและมีรายละเอียดที่สมบูรณครบถวน  

  ๒. โดยรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว โดยศึกษา 

การจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและภูมิภาคในมติของการจัดความสัมพันธ 

เชิงโครงสรางการบริหาร มติิการจัดความสัมพันธในเชงิระบบและการบรหิาร และมติิการจัด25 

ความสัมพันธในดานการกํากับดแูลการบริหารราชการแผนดนิเทานั้น โดยไมไดกาวลวงไปศึกษา 
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๘๐ 

จัดความสัมพันธกบัการบรหิารราชการสวนทองถิน่ เนื่องจากมคีณะกรรมาธกิารการปกครองทองถิ่น 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูแลว แตก็ไดศกึษาไวบางในประเดน็ที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธในการกํากบัดแูลของการบรหิารราชการสวนภูมิภาคและการบรหิารสวนกลางไว 

เพ่ือใหเปนไปตามความสัมพันธของการบริหารราชการแผนดนิท้ัง ๓ ระดับ  

  ๓. รายงานผลการศึกษาฉบบันี้เปนการเสนอหลักการสําคัญของการจัด5 

ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีการศึกษาวิเคราะหเชงิระบบ 

การบริหารราชการแผนดนิ จึงขอเสนอผลการศกึษาการจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง

และสวนภูมิภาคในมติิเชิงโครงสราง เชิงระบบบรหิาร และดานการกํากับดูแลบริหารราชการ

แผนดิน โดยปรากฏผลการพิจารณาศึกษาและมีขอเสนอดังจะกลาวตอไปนี้  

  ในประเดน็ที่ ๑ การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางและการบริหาร 10 

คณะกรรมาธิการไดศึกษาแลวพบวา มีการทับซอนของโครงสรางการบรหิารและการปฏิบัตงิาน 

กลาวคอื มกีารจัดโครงสรางและหนวยงานของราชการสวนกลางลงไปปฏิบัตหินาที่ในพื้นที่ของ

ราชการสวนภูมิภาค เชน การมีหนวยงานของราชการสวนกลางที่ขึน้ตรงตอสวนกลางลงไป 

ปฏิบัตหินาที่ในภูมิภาค และคงสายการบังคับบญัชาไวทีส่วนกลาง โครงสรางการบรหิาร 

ในสวนกลางโดยขยายตวัไปอยู ณ ภูมิภาคเปนจํานวนมาก เกดิการทับซอนเชิงโครงสรางและภารกิจ15 

กับการบรหิารราชการสวนภูมิภาค ผูบริหารราชการสวนภูมิภาคท้ังในระดับจังหวัดและอําเภอ 

ไมสามารถบูรณาการภารกิจตาง ๆ ในจังหวดัและอําเภอใหเกิดความเปนเอกภาพและเปนประโยชน

ตอประชาชนไดอยางทั่วถึง  

  ดังนัน้ จึงมีความเหน็สมควรใหมีการปรบัปรงุการจัดความสัมพันธเชิงโครงสราง 

ของการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหมคีวามสัมพันธที่ชัดเจนและไมซ้ําซอนกัน 20 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการตอบสนองตอปญหาของจังหวดัและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ซึ่งจะสอดคลองกบัขอเสนอตามรายงานของคณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 

ดานการบรหิารราชการแผนดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ เรื่อง “การปฏิรปูโครงสราง

องคกรภาครฐั การจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่  

การทบทวนการจัดตั้งหนวยงานสวนกลางทีไ่ปปฏิบตัิงานอยูในภูมิภาค” โดยสนับสนุนใหมีการ25 

ทบทวนโครงสรางตามภารกจิของหนวยงานที่ไปปฏิบัตงิานในภูมิภาคใหเปนไปตามมติคณะรฐัมนตร ี 

 

 

สนช. ๔๗                 สุกญัญา  ๒๑/๓ 

 30 



๘๑ 

เมื่อวนัที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ กลาวคือ หนวยงานที่เปนราชการสวนกลางในภูมิภาคตองมีภารกิจ  

ทางวิชาการ เชน วิจัยพัฒนา หรือเปนงานที่เกี่ยวของกบัความมัน่คงของประเทศ หรือเปนงานที่ตอง

ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนทีห่ลายจังหวัดทีไ่มยึดโยงกบัเขตปกครองหรอืมีกฎหมายบญัญตัิไวเปน 

การอืน่ ดังนัน้สําหรับหนวยงานที่เปนราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาคในสังกดักระทรวง  

ทบวง กรม ณ ปจจุบนัมีจํานวนกวา ๕,๐๐๐ แหงนั้นควรตองทบทวนวาภารกิจของหนวยงานตน 5 

ที่ไปตัง้อยูในแตละพ้ืนท่ีเขาหลักเกณฑตามทีค่ณะรัฐมนตรีกาํหนดไวหรือไมอยางไร  

  ประเดน็ที่ ๒ การจัดความสัมพันธเชงิระบบการบริหาร คณะกรรมาธิการได

พิจารณาศกึษาแลวพบวา เมื่อความสัมพันธเชงิโครงสรางระหวางสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค 

ยังมีการทับซอนกนัอยู ยอมสงผลใหความสัมพันธเชิงระบบการบรหิารของราชการสวนกลางและ 

สวนภูมิภาคมีความทบัซอนอยูเชนกนั จึงสมควรใหมีการจัดความสัมพันธเชิงระบบบริหารราชการ10 

สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท้ัง ๒ สวน มีการบูรณาการ มีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพ ซึง่จะสงผลดตีอการบรหิารราชการแผนดิน โดยเสนอใหมีการจัดสรางความสัมพันธ 

ซึ่งประกอบไปดวย  

  ๑. การจัดความสัมพันธเชงิระบบบรหิารดานอํานาจหนาท่ี ควรตองกาํหนด 

อํานาจหนาทีข่องราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกดิความทับซอน 15 

ทั้งดานนโยบาย ดานการบรหิารจัดการและการสนับสนนุ ดานการปฏิบัต ิดานการสงเสริมใหมี 

สวนรวมของประชาชน เปนตน  

  ๒. การจัดความสัมพันธเชงิระบบบรหิารดานการมอบอาํนาจ ราชการสวนกลาง

ควรมีการมอบอํานาจใหราชการสวนภูมิภาคอยางเพียงพอ ในมิตดิานการบรหิารงาน แผนงาน

โครงการตาง ๆ บคุลากรและงบประมาณ มิติในดานการพัฒนาหรือการแกไขปญหาความเดอืดรอน20 

ของประชาชน ตลอดจนมิตใินดานการใชกฎหมาย เชน การควบคมุ อนุมตัิ อนุญาต  

หรือการดําเนินการอืน่ ๆ ซึง่เปนการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหเกิดความคลองตวั สามารถแกไข

ปญหาขอเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เกดิความเชื่อมัน่ในการบรหิารราชการแผนดิน  

 

          - ๒๒/๑ 25 
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  ๓. การจัดความสัมพันธเชงิระบบดานการบริหารงานบคุคล หากกาํหนดบทบาท

ของราชการสวนภูมิภาคใหชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูรบันโยบายและคําส่ังจาก 

นายกรฐัมนตรีในฐานะหัวหนารฐับาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบตัิการให

เหมาะสมกบัทองทีแ่ละประชาชน และเปนหวัหนาการบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบรหิาร  5 

ซึ่งปฏิบัตหินาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวดัและรับผิดชอบในราชการทัง้จังหวดัและ 

อําเภอ ดังนัน้ ผูวาราชการจังหวดัควรตองมีอํานาจกํากบัดแูลการทํางานในพ้ืนที ่สามารถเสนอ 

ความดีความชอบตอสวนกลางหรอืใหคุณใหโทษแกขาราชการที่ทํางานในพ้ืนที่ เพ่ือให 

ผูวาราชการจังหวัดสามารถทําหนาท่ีบูรณาการการทํางานในพ้ืนท่ีใหเกดิประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธผิล เกดิผลสัมฤทธิ ์ 10 

  ๔. การจัดความสัมพันธเชงิระบบดานการงบประมาณ ระบบงบประมาณ 

แบบเนนพ้ืนที่จะเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการในภารกิจทุกภาคสวนใหลงสูพ้ืนที่ 

และประชาชนอยางเปนรปูธรรมได 

  ประเดน็ที่ ๓ การจัดความสัมพันธในดานการกํากบัดแูลการบริหารราชการแผนดนิ  

เมื่อราชการสวนกลางไดแบงอํานาจการบรหิารราชการแผนดินไปใหราชการสวนภูมิภาค 15 

รับไปปฏิบตัิแลวก็จะตองมีกระบวนการในการกํากับดแูลใหราชการสวนภูมิภาคไดปฏิบัติ 

และมีผลสัมฤทธิ์ในดานการปฏิบัติงานตามทีร่าชการสวนกลางไดแบงอํานาจใหไป ทั้งการกํากบัดแูล

ระหวางราชการสวนกลางกบัราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนภูมิภาคกบัประชาชน 

หรือประชารัฐ  

  ทั้งนี้ การนํานโยบายทางราชการสวนกลางไปปฏิบตัิในหนาที่ในพ้ืนท่ี ควรกําหนด 20 

ใหมีการพิจารณาอนุญาตบางประเภท มีทัง้ระบบทํางานแบบเบด็เสร็จ เรียกวา วนั สตอป เซอรวสิ  

(one stop service) เพ่ือใหราชการสวนภูมิภาคสามารถปฏิบตัิหนาที่ในการอนญุาตหรืออนุมัตแิทน

ราชการสวนกลางได โดยการมอบอาํนาจ ทั้งดานการตดัสินใจ การบรกิาร เพ่ือใหการบําบดัทุกข 

บํารุงสุข สามารถยุตไิดในสวนภูมิภาค ดงักรณีที่รัฐบาลสนับสนนุในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ  

มีระบบการทํางานแบบเบด็เสร็จ เปนตน อีกท้ังในกรณีภาครัฐจัดสรรงบประมาณและมีแผนงาน25 

ใหแกราชการสวนกลางในการดําเนนิการในพ้ืนท่ีภูมิภาคนั้น ตองมีความชัดเจน เพ่ือใหมี 

การบรูณาการการทํางานในพ้ืนที่รวมกัน  
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  นอกจากนี้ในการจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและราชการ 

สวนภูมิภาคเกดิการบูรณาการและบรหิารราชการทีม่ีผลสัมฤทธิ ์ภาครัฐควรใหความสําคัญ 

กับการดําเนนิการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวธิีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีการกําหนดให 

มีการประกาศใชแผนพัฒนาจังหวดั การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ การดําเนินการรวมกับ 5 

สวนราชการตาง ๆ ทีต่ั้งอยูในพ้ืนที่ตองสอดคลองกัน ทั้งนี้ มคีวามประสงคจะใหใชบงัคับกบั 

สวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เปนราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  

รวมทัง้หนวยงานอืน่ที่อยูในการกํากับดูแลของราชการ โดยมกีรอบแนวทางในการดาํเนินการ 

ที่สําคัญ ทั้งการกําหนดแนวทางการบรหิารราชการ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ  

เพ่ือใหมีการบรหิารราชการแผนดินเกิดความคุมคา ลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน เกดิผลสัมฤทธิ ์10 

ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลตามหลักการบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีดตีอไป  

  กระผมขอถือโอกาสนีข้อนาํเสนอรายงาน เรื่อง “การจัดความสัมพันธระหวาง 

การบริหารราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค” ของคณะกรรมาธกิารการบริหารราชการ

แผนดิน สภานติิบญัญตัิแหงชาติ และหากมีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะใหขอเสนอแนะ  

มีขอซักถามหรือขอสังเกต กข็อกราบเรียนเชญิครบั  15 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ ์ พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคจะขออภิปราย 20 

หรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับรายงาน 

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการนะครับ 25 
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  โดยที่คณะกรรมาธิการมขีอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพิจารณาศึกษาบางประการไว 

และไดบนัทึกขอเสนอแนะไวในรายงานดวยแลว หากทีป่ระชมุเหน็ดวยกบัขอเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการ จะไดดาํเนินการสงไปยังคณะรฐัมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป มีสมาชิกทานใด

เห็นเปนอยางอืน่หรือไมเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาท่ีประชุมเห็นดวยกับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ทานประธานคณะกรรมาธิการมีอะไรจะกลาวอกีไหมครบั  

ไมมแีลวนะครับ ก็เปนอนัจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ ขอบคุณคณะกรรมาธิการทุกทานครับ  

  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี10 

  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  ไมม ี 

  ก็หมดระเบียบวาระการประชุมแลวสําหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณทานสมาชกิ 

ทุกทาน ขอปดการประชมุครับ  

 15 

                                       เลิกประชมุเวลา  ๑๓.๕๕  นาฬิกา 

 


